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A estas altur.ás de ''ano 
pol(t ic o''. e para todas as forzas -

nada . por explicar. E, "votar sf a 1 

Estatuto de Euskadi es facilitar 
. el que los gallegos téngamos otro 

Esta.tuto similar, porque un 
Estatuto para Gali·cia inferior al ~ 
d'e .Euskadi o C ataluña no lo 
aceptan' amos". 

Señores/ ' vefoiq·u í- ·a · nosa · 
. medida. Nen un leñazo máis db · 

que ,leven Ós bascos: .. i.A ver quen-
- pensan qüe. somos~ .... ~- . .. 

*A U.CD PON CEST~l"RA · 

~ A 
: .. ~f •' 

· .~ . . 
' //.. 

. . . •./ . 
En. ~ 'El .' Ideal·. Gal.legci"' de · í/ -· 

sábado, 20 · de .:outono, e· -- ~ 

' ' 

.Delegado da ÜCD para Estat1..:1.- ' / f / 
tos, Emil_io Attard,. s~l ·ao· paso- ·.,t_-· __,~~-~· 
das · "más lín.guas" que andan _ 
pala rua verbo do que preparan 
para Galfcia: "Hay una supuesta 
negligencia, divergencia o dila-

. ción e.n relación con el Estatuto· 
gallego fuera de . esta casa. Pero 

· martes 23 ·pasado, foi -todo ' un 
panex.irico .do ,''Par.tido Galeguis
ta", áo que se lle . están a ver uns 

valedores.. . Aparte de Couselo 
asegurar (eche fixo, ·hom! ) que · 
"los gal _l~gos de · Cataluña . y 

,*VISIONS 
AMERICAl\'AS 

"El Ideal Gallégo" de· martes 
23, publica u nhas dec la rac ións 
de Em íl io G onzález . López, .na 

. terce.iro . v iaxe que en pouco 
·· Euskadi .: votarán · "sí" ·a· los 

-~, · f::statutos c.atalán y vasco", a raiz 
• • ._ • . i dunha . ":Xii:a de " A\iel"i~o . Pausa · . 

· tempo r~a liza ao país "desde su 
re·sídencia habi_tual en · Estados 
Unidosº. O señor González dá 
de-si de· todo. '.'No puede decirse 
que el proceso de autonomía en 
Galicia, desde la creación 1de 1 ~ 
Xwnta, haya sido UJl modelo· 

Ant~ lo .. por .. ali, nourro apartado . 
da·. mesma · páxina, con foto e '· .. -
JÓcfo 1 do. secreta~io xeral.: ·incluí 
unha_', tarx.eta d(i propaganda do 

. a·ev~r:-idito p'artido, ªº xeito dos . 
.- _tripticos que se repart'!n por aí. 

"~Que tal · ·v~~ se vislumbre 
· prtix imo el · fin · de "1a .. ·éoal ición 
(UG) ;· .es el hec;ho del aumento · 
de afiliados que está registrando 
úÍtimamente este partido: Buena 

. han habido más de comedia d~ 
enredo que de serio -drama de la 

, :. vida pol.ítica". E logo opina· qúe 
"eJ . estatuto el proceso de 
autonomía, n,,o habia despertado 
la conciencia autonómica del 
pueblo gallego, fundamental· 
mente de amplios sectores 
económicos, sociales y ciudada
nos". 

. , . ·, ·~aqul" ;:..:....9if'ia .. 'f:ºn .c:ié .. rtG.- é'nfasis.,,.,. ... , ~ 
de práctica española, í;pirttan'' ' "~~ av.anza y est~r'.i ~-más prepara<~ 
estatutos .. E a inda que sexa·--a.o , das las ·,oon:formi'Ctade's de lo que'·· 

· falta le hace, porque el PG vive 
exclusivamente de las cuotas de 
sus afiliados y simpatizantes, asi 

.~orno ayudas para el Congreso a Non entendemos como se 
·la "cuenta -'106.657 del Banco · pode pensar que unha comedia 
Pastor. Renace, pues, la confían- .. .. bufa pode despertar nada, como 
za en el Partido Galleguista, que non señan ganas de rir. Aparte nivel da campaña do Estatuto estuvieron en los dos Estatutos 

.basca, vense "ni'dias como nunca anteriores" .. O colmo é que "a 
as concepcións que sobre este medida que vayamos haciendo . refrán que viña 'dicendo que fas 

un cesto·, f.as dous, e logo xa pos 
·a fábrica. ·e isto da autonomia_é,· 
en ~felto, álgó así: como quen 

· '·. . fai cestos. · 

don Emílio seica ten aparicións; fundaran gallegos tan ilustres 
como Castelao, Ot~ro Pedrayo, que supoñemos que, na sua casa 

. no so pa1'.s acobilla a xente. estatutos, que serán unos catorce· · en 'USA, se lle aparecería a 
V_illar. Pont~, Suárez .Picallo, fantasma da "conciencia autonó-Manuel.· Sotq, alcalde ·de Vigo, o · quince, cada . vez se harán ·., · 

marchou apoiar a campaña dos . mejores". 
etc ... ". · "d b 11 mica o po o ga ego. 

seus compadres do PSOE,' de 
cara a arrecadar o "sí'' ''de los · 

. ·gallegos que viven '.en Euska&'. 
Todo un eufemismo · para 

chamarlle aos emigrantes. E todo 
un anú ncio de intencións .futu-
ras. 

11 
• • • y esto por dos · razones 

fundamentale.s: porque es · un , 
gran Estatuto y porque creo. que 
.no es pos.ible otro mejor''. . 

"Por ser un chico excelente", 
. vaia. E certo que non é pos(bel 
outro mellor. Como 'que non hai 
Estatuto que valia ... 

1 ' 
O Manuel So.to 1non deixou 

· ~ 
~ ,(~""- _ · ~ . _ *QÚTRO :;G_ALLE- .~ 

(, ~~~~'- ~--',:G~lt~~~~~elo, activo . tJíopa-

Agora ven o programa. ''El 
. P_artidp .G~ll~guista es nacipnalis

ta mo<;l~r.é!do, .que en el terreno 
político se _sitúa _en el centro y 

~S ~ ~-r~._,,.,..~,~ J- ,- ·. _gan_dist~ .. ct~ ~~t~pi~t~s,, ~~1u1osa 5' 
.. -~ --, :_., · . {¡; ~~- ·e dema1s'._ 1~1c1at1vas·_ n_ocwas pa_r~ 
\' '~~ '(((~ · · .. o nO$O pa1~; o tal -G.ouselo, ese 

·' ~- \~'~,~\.~---\. \..,'·,._ .. ~ · · :. "caballero" habit1:1airf!ente_ .mal 

- _en ~~ , cárnpo s_ocial, porque. 
comprende. -e1 probléma del agro, 
tira hacia · planteamientos de 
izquie;déj .. .''. E; -así, seguido ... 

a~~~ ~1'1~~~ Y~ ·- enc:arado para . quen ·_se opon- ao , _ ·¿E ._ a consigna; sr. Couselo? . 
· ~~ ·. destrozo "·industrial'__,. de Gal ícia~ - Que- olvido, l~h? . Pero vaia, 

. . ~. 'o tár Cbuselo-,· e·ri fjn·;.que o~upa ··- ;agó'ra ~-·-qu·e- ·· · é -· vostede · 't tan 
· a responsabil id~de , do · Departa:: "galleguist¡i'.' r a ver se nos retira 

mento de ~reí:lsa <da 'tJnivérSidád.e a. sua maldición, e perm~te que se 
o: tá1 · Couselo.,:. ·señores, saiüoós mande ·a_ A NOSA TERRA o 
''galleguis~as~'. No se.u ·hab.it;ual anúncio· dÓs a·ctos que organiza a 
"Coo · : a_cento· g~nego", ~ este... ·universidade. ·~ué menos, . lou? . - -

...,.· 

Escoitamos · .:nai·:, pouco ·un 

.. -
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No .:noso núme.ro 29, A NOSA TER RA xa_.espuxera 
·a "solución" etue á crise· do· grupo de empresas · 
"Regajo", .de .Redondela, se lle ~puxer.a por parte 
da empresa, e co '"pláceme" das diversas " 

traballadores abocados a per~:Jereri -o . emprego, 
senón ·que ás'Sucesivás <;:lificiénéias, conocidas 
é pe.rmitidas (l_promovidas?-) pola empresa' 

. sección sindicais, agás a 1 NG. Unhá nova versi'ón 
iné~ita ainqá en Gal 'ícia, da '' cól'aboración"·. · 
~e _cl_a~s no seo da empresa, ia_se expefime_ntar. . 

de econ9,mato, _conwdor, etc. hai que sumar o 
· _ :-despido de dous traba.lladores, rnoi verosimilmerrté 
· que, en base á su·a práctica ·sindicaL ~ · · 

Noustante, ainda lle "queda" unha ce_ntr-al ·. · · 
á coxestion. E cc:oo. traballa arreo para maAter 

. E: _V:eleiqüí os ·resultados, qúe, xa apont~~ar:nos ª~. · 
_semana pas~da. Non somente a coxes~1on non deo --
· superado~ problema, habendo neste mo~ento __ ~~O 

;0 sistema e para ·non.permitir: que a ING, cont(aria 
"dende o comenzo a el, acade má_is postes no Comité 

. __ . _d~ ·Empre~a. Toda unha histó~ia: , 
. ,., 

OS VALEDOR-ES DA -~OXESllON 
car vai ser a · solución aos 

problemas de "Regojo" é. algo 
que . ainda non está moi ·claro. 
Por unha banda, as posibilidades 
e intentos - de arranxar a 
situación l'aboral interna que_ 
afecta as condicións de traballo 
dos empleados dos seis grup.os 
que ·compoñen a empresa, son 
bastante nulas, xa que existe a 
oposición real da central 
maioritaria representada no~o
mité de Empresa, CC.00. D iante 
dµ nha chea de conft ictos, de 
~normalidades, de medidas re
p res ivas adoptadas pola direc
ción, verbo dalgún dos traballa
dores, CC.00 maniféstase desea- · 
radamente a favor da patronal. 
Cando a empresa lle comu nicou 
a dous dos seus traballadores o 
dí a· 12 do presente mes o 
despido, . CC.00. cons!derou 
·procedentes os d·espidos e, sabor · 
de todo nun caso, porque "non 
se dirixirá á central senón á 
ING'. O mesmo acontece con 
dous sancionados. A un deles 
impuxoselle suspensión de em
pleo e salario por un período de 
6.Q dias. A dirección alegaba que 
'Chegaba tarde ao traballo, con 
tres minutos de retraso, cando 
que a demora tén de ser de seis 

CADRO BRANCO 

Os labregos de .Viladerrei
Trasmiras están dispostos ao que 
faga falta pa(a defender as suas 
·terras e facer unha cancentra
jción pa~ceíaria como ten qué ser. 

. i ~ decir tengo en conta os 
. intereses populares . e non os 

$8cción sindical da ING de "Regojo" 

minutos pra podér sancionalo. 
Asemade, acusábano de inasis
téncia ao traballo. O anécdotico 
é que o traballador n-esas ·d~tas 
estaba de vacacións. A mesma 
central ·· sindi.cal parece ser que 
considera que ·os ·traballadores 
non teñen porque estar informa-
dos das decisipns que adoptan 

·nunhas reunións pantasma que -
~elebran . sen avisar áo resto do . 
comité e inch . .!so a algunha. das 
suas delegadas. E se o fán, é meia 
hora dispois · de ~que .· dera 

tar .a sua dimisiún _:_dinnos- non .. 
ll_a ~ceptaron . __ porque si así 
ocurrira., pasaria ·ao comité un 

. delega.do da iNG". Noustante, a 
esta delegada non ,a info'rma de 
nada a · s'ua centra l. Por outra .. 

-· banda, .. CC.00., tampouco fai un. · 
plantexamento real doutros pro-

. ble mas como son_ economato, 
asisténcia médica, seguridade e 
h ix iene... Ó comedor, por 
decisión. d<f díreq:ión, lévao 
perso.nal alleo a propia em_presa. 
Can.do a ING propuxo no 
Comité a c'reación du.nha comi
sión encargada" de -.vixiar Ós 

. p 'recios· que sufriron as -~comidas, 
CC.00., . negoÜse de cheo. -
·NégarÍs·~ a partiéip-ar nas xestións 

. pra que-se~poña en fu ncioname.n- · . 
to un supermercado · prometido 
pala erTIJ>.resa dende hai sa la.gún · 

. tempo. ·0 1u (ra das cuestíóns que 
está en punto' .. morto é · a 

' asisténcia médica. Dende · hai 
d~us 'anos, os -traballadores non 
p9san unha· revisión que antes s.e '. 
viña , facendo anuelamente. 

presións :de 1 NG. para que se 
. s olventen toa'o~ is tes problemas, 
. dase· prio r idade, e de certo é do 
único · que se fal, . á ·outras 

. cúestións, como ·se Lin· .. tral:J.allo 
es.tá ben ou mal foit0 ... ~- .· · 

-As posibles alte-rnativas' ao 
· · próblema de . "R'egojo" ' son 

pastan te d if ítile~. Cando a . 
empresa dixó . de presentar 
suspensión de pagos, UGT, USÓ 
e 1 NG manifestaronse, á' centra 
da · transformación da propia 
empresa en Sociedade Anónima · 

, Laboral. En- cuaren~a e oito 
horas, cc~ oo . , sacou un comu 
.nica-do de cara· aos traball adores 
onde tentaba dé conv.encelos pra 

• l. 
que · aceptaran- ·a proposta -da 

· di rección da empresa. Tamén é 
_ perciso m.encionar que tanto a· 
. UGT como USO · adoptan ' un-ha 

~ -pqstura.· de inhibiCión .~nte 
todos os proble.mas. 

E así quedaban as cousas á 
ho ra de f)echar esta edición. A 
coxestión, polo que pareée, fai 

. auga por centos de buratos; e 
.inda hai quen tratá · d 'e mancela 
~.n ;'Regojou. Cuesüóns de lrflá 
:;indiéai. , ' 

CADRC'-N·EGRO 
'. ó lnxeniero Xefe do f-RYDA . 

·e -o Gobernador .Civil .de Óurense 
.. está'n de. -- -aco.rdo e~ taéer en 

Viladerrei-Trasmira·s- unha con
cen_tración ·parcelaria caciquil"; 
anque . hax:a que mandar a forza 

-r>ú .blica · para intimidar -aos 
labregos. _ · . 

Palabras do Gobernador': ''Yo 
tengo el poder en . la ~ano y I~ 
ley está de .. mi -pár:te, entonces 
voy llevar adelante la concentra· l·du~ha minoria caeiquil. ... ~. . .. . 

comenzo ·a xuntanza. - "Cando . 
unha das delegadas quixo presen- precios a raiz qo increme.ntó .de 

· E o que acontece-nas reunions 
do Comité,· composto · poi
deleg·ados ·_ de CC.ÓO., UGT; 
USO e 1 NG é q ue, a p~~ares das, -. ción parcelada'' . 



JIACION.AL 
FENE:· 

O Pleno extraordinario com~o ~ alcalde é de Unidade ·Galega''-. 
cárao o alcalde, . e empezao ~ Xosé Mar/a R·iven ratificase, e di 
explicando as razóns, manifes- que algún alcalde está alí '~de 
tándose éf<;orde con el o portavoz ' méjceta", o· que 15rovoca ·que .UG · 
do BN-PG, que tamén decrara_'a recrame da· prensa que recÓlla ·_ 
pos.t ura da sua ·c<?alición : qe aquelÓ. O casp é'qoe s-é vota, e' a 
apoiar a _ manifestación dos pesares de a propo . .sta do Bloqu_e 
obre iros de ASTANO pech'ado s. conseguir : m~is ~c::it.os . non · ~cad~a · '-_ 

_A actitude do r_esto dos grup o¡ é maioria . 
un multiforme ir á contra.:' que . "PROPAGANDA QF ICIAL 
se non é ·legal a convocatória do· POLA AUTONÚMIA 
Pleno, que ·se non son tantos os E cheqa o do Éstatuto, PCG, 
solicitantes de apoio como se di, PSOE e PTE remesaranlle ab 
que se x a ha.i uns Pactos alcalde un escrito idéntico ao 
firmados, que se hai que ir a remesado ao 1·esto dos concellos 
movilizacións c.omarcais;. e cen- ga lego.s: tocan'te -a popularizar o 
trando todo a p9stura do P_C, tema do · Estatuto entre a 
que ·basea os seus argumentos e'h .;- poboación e tencionar "a mello
que "é mo'i pouca xente", que .. r·a d~ actual proxecto'.'; no 
."mesmo o Comité de Empresa Pleno ,J?SOE , · PCG e UG. len-
té_n rotas relacións con eles", que sen ll a~ propostas a pro! de 
"a mino.ri'a ten de subordinarse á _ manifestarse a Corporación -pro-
maiori'a" e que "jpdos os estatutistá, e o BN -PG rexeita 
pechados son dunha central ca-lisquer caste de Estatuto en 
sind ica l legali2ada , e que tén as favor do proxecto de autod eter-
mesmas canles legais _que as min.ación das Bases Constitu;eio-
outras". · O c9ncellal eurocomu- nai~ . O PCG p lant-ex a a sua 
nista .Piñeiro Arnoso ainda dira, . proposta .en arde a dous pontos: 
referido ao al~alde, "que pre ten- . un · primeiro; de · pronun!=iarse 
de xogar un ) certo pape l . po la me'llora do Estatuto, "cos 

. populista" ou que "hai tempo ' mesmos teito~ ca o catalán e o 
que está a facer o ridículo"'. basco"; e unha segunda, no_va 

ó alcalde rexeitará as acusa- que non se prantexara en .ningún 
cións do conce ll al do ··PCG e outro concell o, de · convocar 
referíndose' á Mancomunid

1

ád~ unh~ asamblea _ po·pul~r pra 
de concellos da zona, decrarará · expoñer a postura da Corpora
que está manexada por aquel ción, con edición de 10:000 
partido, o que provoca a expresa.· folletos a cargo Cio erario 
autocomplacéncia de Rifíe iro _municipal e r:negafonia por todas 
Arnoso, "porque eso di mÓit.o en as parróquias. 
favor do partido ao que E ve.leiqui todo o follón . O '. · 
pertenezo' I, e a felicitación de akalde·denega a autorización pra 

· Vil ar Fue nte, porque na Manco- votar a segunda proposta, .~por 
munidade "hai algún pobo cuio . no n estar incluida na Órde do· , 

Día , é polo tantq, ser ilegal a 
votac ión. Aparte, d iriá- o que no 
texto da octavilla ter ia de 
apar.ecer:.tefre~xad'~ a p0stu1:a-. do 
Bloque, .. por representar' Linha 
teridéncia de . mÓi' 'importante ' 
pre.s_éricia na Corporación , e que 
re(:nesen"ta -_a 'unha · im'p9rtan-te 

· ~arte de vecir'í-os :do conce'llo. 
· Nese. intre, ·no Salón de Sesións, 
\ ó público, 'd:>rnposto p·or mem -
bro~ e simpatizantes do PCG de 
FErié e de . for1 de Fene c·as~ 
todo el, tentar armas follón, e os 

.. concella is . eurocomu11ista"s fán , 
aceno de marcharen, , p_ero o 
alcalde ameaza con desaloxar, e 

~·o ·Pleno ~ sígue. Poucos h1omen- · 
tos, pois :ao ,i·nsistiren en votar as 
duas . propostas e negarse a 
alcald ia, o Pleno,. encabezad0 
por -Rivera Ar,noso, marcha da 
sáa , e rem.ata a se"Sión . . . '' . 

O REF-REXO NA 
PRENSA. 

A: ca"~ sa· sig~e de por.tas pa ra 
for:a ~· O GOrresponsal de"La _Voz 
de . G:ilicia", que p'olo '"q~e . 
_parece, era ésta a pr'imeíra-sesión 
·munic-·ipa·l á que asistr'a de habta 
fai" tempo, fixo ,unha crónica .na 
que ·empezaba ~-: por apoñer 'á 
escluslva responsabilidade do 
alcalde "y concejales de su 
grupo'' a ·interrupción da sesión, 
atribuialle a Xosé Mari' a Rivera a 
afirmación ·de que someter a 
votación "tales puntos" signif i
caba "hacer-poli:tica",; e a de que 
"Aqu ( non sé vota n·ada porque 
eu · non que ro''. 'O alcalde de 
Fene J ·ixonos chegar a resposta · 

co_rresponden-te, da q.ue ': La Voz 
de ~l icia" non lle publicou 
máis e.a a "e'scolma,., habitual, na 
c:tue· man ifesta -~ o carácter de 
imposición. da iegalidade· vixente: 

--- de non poder votar pontos non 
inclu idos · na orde do d ia, e ril 

~q,ue " .se remite ás aáas, '.públita
me nte espostas, da sesi(>n para 

· demostrar - a falsedade · ci.as .. 
manlfestació·ns que se lle atri
buen, .apar.te · de manifestar a 
sol presa de porqué o correspqn 
sal 'd e FEne sobrancea a moción 
du n grupo (precisamente o PCG) 
por riba dos 'm~is . . _ , 

Ao final, refirese Rive ra a 
un ha nota d~ repu Isa do PSOE 

.de Fene; na que ·se fai referencia 
ao ,;comportamento 'antidemo
crático del alcalde" e aque''ya 
nos tenfa acostumbrados a sus 
posturas intransigentes''. · E o 
alcalde :aponlle . a sua práctic~ 

. cotiá . 
Inda outro periódico daría 

outra nota . No e5pacio "Puerta 
Nueva"., da portada do "Ferro! 
Diario" do d ia 19, Pec:Pro Padrón_ 
recollia -que "el ·alcalde de 
Fene... se opuso... -a que se
tratase sobre. la postura de aq!Jel 
a.y un tam ie nto en torno a 1-
E statuto Gallego"; o editorialista 
fa i diversos xu icios de v~lor 
sobre a _causa (''desde su 
particular -óptica ·poli'tica, es q-ue 
el texto t:lebe rechazarse") , f ala 
de "la índole autoritaria., arbitra
ria de un dictado en menoscabo 

-- ae la libertad de expresión", e 
acaba convidando aos que 
!'como tr alcalde de Fene non 

creen en la .democracia i:lUe elloi 
calificari'an de "burguesa" a ,que 
"t ienen una salida: la puerta· dé 
las · instituciones". , Rivera Arna. 
so: ~n nova · carta ·tamén 

. íecortada, insiste nas causas 
legais e · n·on personais da sua 

· actuación, solpréñdese de que se 
laie n pola libertade de espresió n 
de_nde un x·ornal que non 
aceptou insertar 'unha esquela 
por Moncho Reboiras, e remata · 
re c.onocéndolle ao sr. Padrón 
que, nefeuto, a "democrácia'' 
actual non é a que o Bloqu~ 
pers.igue, pero que perisa segu_ir ai 
percurar aquela traballando denJ 
de ésta. · 

E a responsa do editorialistl 
non tarda en· aparecer. Odia 23, 
e desta volta e·n galego, ataca a 
"eses stalinistas _ que falan de 
colonialismo e terceiromundis
mo refert~ndose a Gal i'cia ; e que · 
con pretextos legaleiros tentan 
porlle trabas á autonomía' '. 

... E NEN ASI 

E a solución deste enredo e 
que anque hai· quen quixera 
aplicar a legalidade ao seu 
acomodo, dé ta ~ volta non 1 les 
saiu alá moi ben. Porqu-é 
chegados o día ·22 a Manco
munidade, pe_rante o" non pro

1
-

nundamento de Fehe e Ponte
deurne, o non o ter tratado ·en 
Vci'ldoviño e a ausencia do 
aleald-é de Mugartlos, por falla de 
quorum, non puido haber un 
acordo of icial tocante ao tema: 
E se n~n éstes a aproban... f 
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~ As !'_an~fef'tamina.s';', podep pe:rcurár, ca··~rá:o_ se~::.to~án~s p rirñeir.&s vecés, .-~f~ctos. d~ire-~t'os. a·''niv_el de estim~laciGm 
s.ex(Jál'~ eufória, erotiz~cióri xeiaJ_ as-i como: un ha maior' agr:esiy-idade, ' p-ero despois d'e- varips dias de tomar a ' 
droga, aparece ünha fatigá i'nten~a, disminuí a po.téncia e in.terese sexual e _mesmo en certas 'ocasións podén 

aparecer al.téraéións graves a nivel psic~lóxico, tales como ·"sentimentp de p~rsecución". 
. . . . # 

Os "alux inóxenós", non teñen func ión especifica c9mo 
estimulante sexual con todo poden provocar se.gundo os 
casos, modificacións rio comportamento sexual, no sentido 
dunha aumentació;í ou. dism·inuciórí da actividade sexual. A 
"viaxe" é. unha experiéncia purameTite individual, e m·esmo 
no caso de que vári.as persoas traten de facelo xuntas, toda 
comunicación entre eles e mínima. O . toxicómano do 
L.S .D .• vive repregado sóbor de si mesmo, incapaz de 
compartir as_ .suas emocións e v·isións, - atopandose illad~, 
pechado, sen désexos e sen a máis mínima capacidade de 
intercambio sexual. Baixo os efectos do L.S.D., é- tan fácil 
conseguí r un estado de . éxtase e de relaxación que a 
sexualidade perde toda importáncia. 

As "anfetaminas", poden percurar, cando se- toman as 
primeiras veces, efectos directos a nivel d.e estimulación 
sexual, euforia, erotización sexual asi como unha maior 
agresividade, pero despois de vários dias de tomar a droga, 
aparece unha . fatiga intensa, disminuí. a poténcia e interese 
sexual e mesmo en certas ocasións poden aparecer 
alteración.s graves a nivel psicolóxico, tales como 
"sentimento de persecución';. 

A consecutiva depresión que soi aparecer ao deixar de 
tqmar a droga fai que o individuo trate de percura !a. As 
anfetaminas tomadas durante longos períodos de tempo e 
de forma masiva, poden impedir o orgasmo ainda que a 
erección non desapareza. No caso das mulleres, poden 
aparecer p'roblemas da mestruación e frixidez. 

Os 11opiáceos", morfina e heorina, disminuen a 

da ierra asobaUada 

'-

DOUS PLEl'!OS COI\! 
RABO ... 

Hai dias; concretámente, o 27 
de setembro, estiven, amigos de 
A NOSA TERRA, en calidade de 
espectador "y los espectadores 
han de estar en silencio" 
-comentaba a alcaldía-, nun 
pleno da Corporación Municipal 
de Sárria. Concellais independen
tes, do PSOE, da UCD, no[l sei 
se de AP e. do Bloque debatián 
cuestións que, para ben ou para 
mal, conce-rníanlle directamente 
a todo Sárria. Era pouco menos 
que unha escafana de risa: cando 
o Sr. Quintana, concellal do 
Bloque, falou dun proxecto de 
democratización dos concellos, o 
señor Peña, da UCD, versado en 
leis di ''la democracia existe 
porque se puede qecir que no 
existe'' e, obviamente, vota non. 

decata que hai uns responsabeis 
directos e que hailles que pedir 
contas? . lOu parééelle, tal vez, 
que atribulndolle a queima a 
Grupos de esquerda o goberno 
xa _laya a cara? · Pero, amigos 
s~rrianos, "A UCD cumple''. 
Fíxense no Malecón, esa obra 
aprobad a poi a Diputación para 
esborrallar o rio, e asulagar os 
prados da .sua marxe direita. 
Poñ anse a pensar un momento e 
despois verán a quen interesa a 
obra. A idea dun · Concello que 
non entra nen sai lpo'r qué, sres. 
concellais non se definen sobre o 
tema. Algúns terianse pronuncia
do votando NON pero unha voz 

· seca e ríxida desde a presidéncia 
''señores voten en alto". failles 
.reconsiderar a postura e votar o 
mesmo que o alcalde previarn ~ n-
te lles decide. · 

Tamén había presentada unha Ün pouco m·áis adiante, o 4 de 
ponér.cia do Bloque ·sobre a outono, xúntase a Corporación 
queima dos montes á . qu~ a. de Sanos que · tiñ á ·que ser · 
Comisión encarregada contestou presidida por ·· un éoncellal de 
cun ·informe que non dieia UCO e máis xúmlles q1,.1e non . se .. 
absólutamente nada; o Bloque lle escoitou palabra até .perto do 
presentou , unha enmenda no . remat'e da- ses!ón que · entre 
sentido de que se pronuncia~e o · nervos, sillón, boinJ~ e vergoña 
Co·ncello . pola· necesidade de -. foron- saindo unhas palab'riñas. A- r 
esixir responsabilidades .ao Go- este Concello correspondelle 

.berno e, o.Ytra vez, o señor Peña · once cóncellais e·· semente un 
saiu coa sua dicendo que nori lle estaba ausente nesta se~jón, os 
gostaba a lingua~e e, obviamen- -ou.tr.os - todos ian ~scasamente 
te, xunto cos seus compañeiros ouvi.ndo, mirando .e c~land'o . . O 
de . di re itas, votaron . outra. vez señor secretário que aparentaba 
que rion. - fac~r e. deSfacer., a cada 

lPensa o señor Peña que o momento emitía' xuic.ios · de · 
probleí.!la das queimas queda valor., informaba, voltaba infor-
amañado por que vostede pasee . mar, e xa por último par:ece que 
a be ira do lume . cunha· xe.sta decid ia e a Corporación . ratific¡;¡
debaixo do . brazo? ¿í\iüfl - se ·: ba . . l\Jon di.scutiron cuestións 

de 'fondo pollticos .máis '-'que . 
unha ponéncia do BloqJe v~rbo 
da , cuota empresarial. A.qui o 

· paxaro caiu engaiÓlado ." Informa
ba ·respeito da · ponéncia .a 
Comisión de Gobernó e· Réx.ime 

. interior do Concello que parece 
ser ..estava integrada polo Présta
mo de Louzara e polo D~v id d

1

a 
linea · que .a pesar 'de · que ·o 
informe estaba f irmaao por eles, 
d~ron mostras evidentes de non 
saber · nada. · Nesta com1s1on 

· ratificase, a .. través. do devandito 
inform~, o. acordo do Plen_o do 
30 de setempro do 77, no que se 
acordou ·ped_ir a súpresión .·da 
Cuota e'mpresarial pór demasía" 
.do ' grávosa · ·para os , labrego·s 
galegos. Ei vedes como é a vida; 
dous feroces propagandistas con
tra das .CC.LL. e en favor dé que 
os - labradores pagaran como 
empre.sarios agora firman, dfrec:'' 

. ta. ou indirectamente, ap0io ªº 
sindicato. que nega a razón <if.e$te 
trabuco. · 

lVostede decátase se.ñor Da-· 
vid qüe firmou contra da Cuéta .. 
empresarial oú pensou q1:.1e era 

. . · poi a supres·ión do ·. imposto ~ --
. municipal .dos coches? · . 

. LOIS CEUEJRQ 

· U~ PROGRAMA DA T_E,LE 

' Unha vez máis, ao olhan,.1m 
nÓvo. · prngramá .da · Televi<;:a'o 
Espéiñnhola, "300 · M.ill0nes' L 
sentim um pouco de impoténcia 

· a~ nom poder c;iize r o . meu 
pensar' a tam : 'lustres" estudosos 
que afirmaban que o termo 
"Castelhano" nom é: adecuado 
para -denominar o. idioma co-

actividade- sexual tanto dos homes · como das mulleres, á 
Jo~ga e .de. maneira xeral, o interese polo sexó desaparece e 
s9mente · este · tipo . de toxicómanos centran as suas 
actividades . na perct,1ra da droga. A sufrida vida dos 

. morfinómanos a, nivél seuxal., está nun principio mesmo 
cunha excitabil idade aumentada, para 'máis tarde, disminuir 
o instinto sexua 1 até a-impoténcia. · 

. Dicese · dos "cocainómanos" que · os seüs des.exos 
/ eróticos . estan amplificados: pero as funcióris sexuals . 
, . disminuidas. Freud q_Í.Je estudou a fbhdo as propriades da 
cocaf~a, · advirteu · qs · suas proptiedade=s afrodisíacas.· A 
cocaína· empregada -localmente- sobre as rexióris xenitais, 

. dise, pode percorar."u nha certa prolongacion· do acto .sexual. 
Resumindo _estas pequenas notas sobre a droga e a 

"sexualidade, .podemos rematar dicendo: 1) a sexualidade 
para os to~icómanos ou drogados, perde moita importánGia 
que pola contrár.io realzafllle os grupos de indiv íduos que 

:non. se drogan, 2) a grande maioria das veces os efeitos 
-c¡frodi.síac·os -atribÚidqs ás drogas~ imax.inario, 3) o emprego 
da droga, ten· efeitos fundamentalrl)ente NEGATI VOS1 

·sobre a . sexualidade, mesma mente se as prii'netras 
experiencias podán .contradicer esta afirmación. 4) 
careéemos dunha . real información sobre. os efeitos das 
-di fere nte.s drogas, se éla esitise o seu valor pr~ventivó se ria . 

· .. i'mportante na prohlemátisa das toxicomanías en xerál, 5) a 
utilización, mesm-o a nivel psiquiatrico, de certo tipo de · 

.-~-.. ~-~.:.2,:_~ · _ alucinóxerios, como terapéutica en certas altera_cións 
:. sext.,1ais' acadou ~esp:ois dalguns anos un claro fracaso. 

. múm/,....-dos - "gloriosos" 
" "Hispano-parlan.tes". 

países mente déste programá coloniza
dor: é tri!fre ter que ouvir desde 

Argumentabain éstes ·.sentiore"~ ·Galircr , ésta insistencia 1 tam 
que 0 . casteslhano, ao seren:.lhe · de~carad9 de se ... "Somos 300. 
imcorporados giros Andaluces e millones los que empléanios · 
d~utras régioes ~spanholas, já nuestro glorioso idioma ... " ... " 
nom é castelhano como- nas súas que si dentro de unos a'ños 
orixens, s·enom . Espanhol - s- superaremos a los ingleses . 
egum éles- -. , parlantes em n. de seres ... " 

A · min,. que · quede · cláro, Eu preguntome se.· os que 
te'n-me o mesmo que se chame -· falam inglés deixarán. · de · ter 
espanho·I ou· castelhano. Más por filhos e pola contra os·qúe falam. 

- re~peto · aos , "castelhanos de · "Castelhano-espanhol" reprodu
castela" penso ·que nom se. lhes .- ' ciram-se como os ooelhos. 
p'ode ·. roubar o nome do .séu_ Descarados transfondos colo-
idioma. . . . . nialistas, ncm coida.m? . Desp-ois 

Pois, . ·se o castelhano, ao de füdo, se ternos ·em contá o 
incor.porarselhe gir.os andarluces 'e gr.ande' ·: ~n.terese ·- polo galego, 
doutras _regioes, deixa . de . :Ser ~ catalam e vasco · que demostram · 
castelhano, ·tamén Jfeixará pola: ós povos respectivos, é. previsivel 
mesma regra, .. de ser espanhol ao um · ataque por:. parte dos 
incorporarselhe gir:os · e modos · espanhois ·parlan:tes da peninsula 

. dps ., países améri~nos, e . nese ~ lbÚica. -Lembrese da peq\Jeria 
caso, pasar-ía ·a · denominarse · alusióm que o Sr. °Caparrós fixo 
"Hispanoámeric~no". -~ ao tema ultim~mente na La Voz 

de Galicia-. 
Eu,· r~pito, desde o pon't~ , de 

• vista ·nacional 1st_9 galeg0, tanto 
m.e te01 . que lhe chamen 

. esf)ánhol qu~ castelhano ao . 
idi·oma c~ol-onizante, mas . qu~ 
argumentem o~tros. motivos e 
nome ns que diserom . 

-Pois como disem, se deixa de 
ser castelhano por uns giros 
regionaís ~ (Ja · Espanha p:olo 
me~mo ·moti'(p·~~ixará de se·r · 
espanhol · ao trasplantarse ao 

. alem do _Atlántico.. · Se · pqlo 
contrario, que se debe chamar 
espanhol, pois a·s regioes propria
. mente espanholas é ésta a 1 in gua 
que falam, nese caso e cousa 
deles. · · 

Ocupandose agora exclusiva· 

·E por iso que nom so ilhe~ · 

afirmo q~e · ésto é norma 1 nesta 
.xente, senom anuncio, ou polo 
menos é · de- esperar~ 
programas colonialistas pola-

, pequena ima:Xe, O resume é 
claro; 'Ga.liza precisa urxente
mente de mei0s de comunica
ció-n propri,os ., par,a poder defen
derse des te a~aques imperialistas-. 
Queira-se 'ou nom, esto mina ás 
masas déveis 'da nosa nacióm. . 

Pd. Enviolhes este trabalha .. 
por primeira vez cotn desexos de 
que se pu~lique . 

MONCHO ARXlZ .. 
FIDALGO 

NDNI 34238722 
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BUYO, 
outro po.rteiro caro Es.paño 

Buyo é o ?(ogador dé fútbol con máis porvir da nasa 
nación. O esde o Oural foi sub indo até chegar ... a · 
selección do Estado Espa.ñol. Fal.amos con el ao 
acahar ·un éntrenamento .. ,A.inda está un pouco_doído 
pala d~rrota de Pamplona e nótaselle tamén qu~ foi 
licenciado hai pouco tempo. A cord.ialidade foj. grande 
e os temas tratados foron moitos, dándolle un_repaso 
a todas as esferas . Galicia é país de grandes 
porte iros. E. igua"I que os seus devanceiros, Buyo tén 
de proxectar o seu futurn de portas pra tora. 

¿Qué pensas cando din que 
vales cuarenta ou cincuenta 
millóns? 

Nengun xogador pode valer 
eses cartas, pero segundo está o 
fútbol na actual idade por cal-

. qu er xogador piden unha barba
ridadé. Os estranxeiros foron os 
que encareceron o fútbol e non 
viñe ron resolver nada, xa que é a 
xente da canteira a quen máis .se 
nos esixe e ·quen menos 
cobramos. 

· lCómo ·ves o fútbol galego?" 
O Está ' moi ma-1 en todos os 

sentido'S. Tanto o Celta como o 
Deportivo están atravesando 
unha má racha, uns momentos 
moi aif(ceis. Os OtJtros equipos 
como Q Ourense ou o Ferro! 
Pontevedra están bastante mal. 
En terceira división parece que 
van mellar .. O principal prob le ma 
do noso fú~bol é o de estruturas. 
Non se cuida a canteira que é o 
fundamental e a única maneira 
de baixar os déficits como o que 
1en o Deportivo. Van tora e 
compran xogadores que valen 
oito ou dez mil lóns e non veñen 
resolver nada e 6 que hai aqu i 
non o. promocionan e pánganlles 
mal. 

Din que os porteiros están 
todos médio tolos. ¿Qué pensas 
de so? 

Pódeno dicer porque nós 
ternos que andar tirando dun 
lado p'ara outro, aos pés · dos 
xogadores, e causas que ás veces · 
parecen titiritadas pero que non 
as son. Habera algun que está 

rriédio tolo, pe~o a.· maioria non. 
A nosa resporisabil idade é gran.de 
xa q·ue nos votan as culpas de 
todos os goles, p~ro c·oller unha 
grande responsabilidade non é 
estar tolo. 

~Se t1veses outros traballo 
igualmente · retri~uido prestarias
te a que comercializasen contigo 

· tio mundo do fútbol? 
O fútbol e unha das cousas 

que máis me gosta facer, que · 
má is sinto·. Se tiv.ese out:i:a 
situación, outras perspectivas .se 
cadréi si. Pero hoxe segundo está 
a' causa o único que pode facer é 
obedecer ao club e facer" o que 
me _diga1n. Segund0 E;!St~n as 

· cou~s intentar outra cou_sa eso 
si que e estar tolo. 

¿E certo como din, que os . 
xogadores de fútbol tedes todos 
unha mentalidade de _capitalis
tas?. 
· Pode haber algun que a teña, 

pe ro .eu cre0 que somos como 
outro traballador calquera. Pero 
a ·maioria creo que non ai"nda 
que a nosa situación como 
traballadores é un pouco espe
cial. 

Sabes que a selección de ~ 
Euskadi xogou un partido contra 
a selección do .Eire en Bilbao. A · 
ti se che cÍixesen se.lección 
Galega ou Selección Española, 
( ·Qué decisión-tomarías? · 
! .-; E unPfa pergúnta mo i difi'ci l e 
unha situación q'ue a inda non vai 
darse. Penso que na española. 

·Pero gosta'riame tamén xogar na 
galega. · 

.lComo ·ves ti os xogadores 
galegos? ¿haberia moitos que 
reminciase.n a xogar na selección 
española para ·xogar na galega? 
¿Cal é a ideolo_xia dos x_ogad9res 

·galegos q.ué ti coñeces? 
Sinten orgullo de ser galegos, 

pero asi e todo pasarialles igual 
que- a min, irían primeiro . a de 
España. 

lCal ·é a tua postura sóbor da 
A.F .E.? 

Foi unha cousa moi positiva 
que logramos 6s xogad9res. 
Antes non tiñamos nenguén que 
nos defendese. Tiñas ün proble
ma co clube e tíñ as que loitar ti 
so · contra eles. Hoxe ademais de 
ter- úns · abogados que te 

·l/ 
l . 

de'fenden tes o apoio dos outros 
compañeiros .. O fútbolista é un 
traballador cunhas caracteri'sti
ca s un pouco d if e renci ad as, 
ainque gañamos moitos só son 
uns poucos anos de traballo, 
despois tes q·ue come zar a vida 
de novo. -Ademáis os xomidores 
da canteíra -somos os que menos 
cobramos e os- que ternos G¡ue 
levar o timón da nave. As criticas 
fortes sempre son para nós. 

As reivíndicac_[óns dos futbo
listas témolas que levar todos, os 
de riba e os de baix9. O que pasa 
e _ que cando cobras vinte ou 
trinta millóns por ·temporada 
esq uéceste dos rapaces que 
empezan e . vas ao teu. Os 

O CAMTO DUN ·PESO 
Moi poucas veces, se non 

me lemb ro mal e os anos non 
dan para moito, o fútbol 
galega estivo falta de verda
dei ros xogadores de cias,e ao 
que se une a situación 
cl.asificatoria dos nosos equ i
pos. Aquiles anos nos que o 
Celta se "codeaba" co mil'I or
ciño dos e.quipos estata is e 
nos que o Deportivo chegaba 
ao final da Copa, aquiles anos 
do "hai que roelo." dó 
Pontevedra ou cando o 
Ourense se paseaba pola 
Terceira sen perder un soio 
partido, aquiles tempos están 
moi lonxe. Parez que hai 
seculos e· ainda foi antonte. 

Tamén inda están á volta do 
calendario 'os días ·nos que a 
flor e a tona dos xogadores 
estatais · eran galegas: os 
tempos de Amancio, Suárez, 
Marcelino, Reija, Velosó, por 
nomear algún; os tempos nos 
que a terceira parte da 
formación estatal estaba com
posta por xogadores galegas. 

N. 79 / 26-1 DE NOVEMBRO / 1979 

Hoxe o Cellta 1e o Dep1ortiv'o 
va111 1como dous hirmaos 
facern:iose' compaiiñia na sua 
desventmra, {1 esrpera de 

· tempos 111)1i 1llll onir1e!s,, n1i0 fondo 
da talboa da se1g14nda división. 
Á saida da sua si1il:Uadór11 tan 
anguriante como inoompren
s ibe I ollase difici l, as medidas 

1 tomadas e as que van tomar 
de pouco valen e leal se rá o 
mal? Non 'me gusta facer · 
a.fümacións sen ter todos os _ 
elementos de xuicio pero .do . 

. que si estamos seguros e de 
que os xogadores· e os 
directivos sabeno. 

Tampouco o Ourense, o 
Pontevedra e o Ferro! andan 
co paso moi atinado na 
segunda división B. A situa
ción do primeiro é comprensi
bel despois da subasta· de 

- xogadores que fixo aO- re ma
tarese a tempada pasada. 
Pontevedra e Ferrol topanse 
nesa situación por causas 
semellantes ás do Celta e o 
De'portivo, Pir outra banda 

xogadores das divisións· inferio
res son verdadeiros profesionais 
aínda que moitas veces teñe~ 
que buscar outro traballo xa que 
o fútbol non lles dá para viver 
Hia, polo contrario, xogadore~ 
en . primeira división que saben · 
que teñen vinte ou trinta millóns 
fixos ao ano e xa non se cuidan 
o que queren é non se lesiona1'. 
para asi · seguir cobrando eses 
cartas. 

lOué pensas da medida que 
adoptaron con relación a ter que 
alinear a dous rapaces de menos 
de vinté anos? 

Por unha parte véxoo ben e 
por outra mal. Hai xente de 
vinteoito ou vinte·nove anos que 
son profesiona is e estan xogando 
en terceira división, lqué van 
facer, retirarse_ do , fútbol? . 
Haberia outras medidas mellores 
como seria a de ter cinco ou seis 
maiores de vintetrés anos e os 
outros menores. Ademais se non 
se poténcia a canteira non é 
nada. 

lPensas que o fútbol aliena ao 
xogador profesional? 

Si eu creo que si xa que cunha -
fami 1 ia tes que pensar en sacar 
cartos para mantela. A vida da 
futbolista ·e curta e cando te 
retires tes que come zar a vida de 
novo, por iso tes que ter uns 
aforras gardados. 

lEntre pararlle os pés a un 
cacique ou parar un penalti, ti 
que escollerias? . 

O meu é parar penaltis que é 
moi bonito, ainda .que tamén me 
gostaria pararlle os pés a algún 
cacique . As duas cousas gostan
me moito, sóbor de todo se é a 
algun dos que están arriba. 

Deixamos a Buyo pensando 
no próximo partido e se cadra en 
que as respostas non lles vaian 
gostar a algun dirixente, xa que 
a inda que non nos contou nada, 
sabe ben que unha declaración 
pode cortarlle toda a sua 
carreira. 

PUCHEIRO 

hoxe son contados os futbo· 
listas galegos que están entre 
os mil lores do Estado, so men
te libran os porteiros Miguel 
Anxo, Amador, Pereira, Bu-
yo, Agustín e Hortas, . poden
do agora demostrar dunha vez 
do que é capaz nos xogadores 
de camg_o Fernández Amado, 
e máis ninguén . 

As causas da situación do 
noso fútbol non son tan 
faci les nen ta·n dificles que.· 
non s·e poidan atapar tres ou 
catro sen afondar muito no 
tema: a primeira, a falta de 

. planificación nas instalacións, , 
a segunda o pouco apoio á 
cante ira e -o fichaxe de 
xogadores ao "tuntun" co seu 
adeudamento consegui nte; a 
terceira a emigración e a· 
si.tuación eeonóm ica nacional. 
Sen resolv-;r estes problemas, 
anque un día erguéra a cabeza 
todo . queda ria no canto dun 
peso. · 

· A. EYRE. 
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o MUNDO· 
O Salvador 

USA APRENDEU 
J.J. NAVARRO/ LLATZER MOIX . 

o cinco de outubro pasado 'houbo cambio de goberno 
no Salvador, a nación máis pequena de todas .. as . · 

'que forman Centro-améri_ca. Carlos Humberto R.omero, 
ditador "de pacto" dopa ís duran~e os derradéi.-
ros doce anos, subiu nesa data ao inefábel avi'ón 

destino Miami, acompa·ñado polos seus acolltos. Unha 
xoven Xunta Militar tbmou o poder, prome,tendo 
oraan izar en breve eleccións· democrática-s' e res

« peit~r os direitos huma.nos. -Como homes forte-s da 
devandita Xunta figuraban Adgur Gutié~rez e Amol 
do Majano, ·doús coroneis formados en México e nos 

· Estados Unidos. 

Latino-américa é, hoxe, u nha 
zona certamente problemática 
que esixe dos estrategas de 
Washington, preferentemente, e 
Moscu · en inf~rior medida, 
constantes inovacións. 

Hai duas décadas, un ditador 
inepto como Ro mero haberia 
sido substituido por outro 
lexeiramente menos estúpido 
pero igualmente sanguinario. 
Agora isto non é posibel xa', pois 
coloca"r no poder a un ditador de 
recámbio supón fomentar a 
adesión aos poderosos movimen
tos guerrileiros, agrupados no 
caso salvadoreño poló FAPU 
(Frente de Acción Popular 
Unificado). 

Estados Unidos aprendeu a 
·lecc ión con Anastásjo Snrnoza; o 

caso de Nicaragua sypu><o- un 
revul sivo pará o Depártamento 
de Estado ianqui. A 'paciéncia 
demostrada coa famosa dinastia 
de ditadores saldouse éuns 
resultados totalmente contrapro
ducentes. O mesmo "gota -. a 
gota" norteamericano que man
ti ña con vida ao doente 
somocismo, dábaHe de comér e 
fortalecía o embrión sandinista. 
f-bxe, despois do cámbio~ 
Nicaragua é un país autónomo 
que non atende aos mandatos do 
bloque occidental. 

No Salvador non podía 
xogarse a mesma baza; por iso, 
Washingto11 preferiu liquidar ao 
ditador Romero _ e apoiarse na 
lgrexa ·(encabezada polo arzebis
po de San Salvador), Arr:iulfo 

Romero é no sector moderado 
do exército. O resultado da 

_operación e un goberno.-mi_xto, 
formado por mi-litares e ~ivis, 
que ten como máxima· aspfración 
erguer "aó caído país". 

A tarefa do novo gobern.o non 
ha ser fác-il. O Salvad.aré un paí.s. 
catjvo (21.000 quilometros ca
drados), superpoboado (case 
cinco - mil lóns de habitant~s), 
incapaz na práctica de auto.-abas.
tecerse, estruturado - a..- maiar 
glória da oligarquía e asediado -
pola fame, o paro · e o 
analfabetismo. 

A pesar desta situación e.se as 
guerrillas non obstaculizan grave
mente este .proceso, o · único. 
problema será o económico. De 
medí-ar · os pertinentes créélitos 
ianquis, o _ Salvador pódese 
convertir nunha democracia for
mal centro-améric~ con futuro. 

E non só; pode contribuir a 
que os dous ú !timos feupos da 
direita cerril na rexión, Hondu
ras e Guatemala, adopten t,rnhas 
formas de Goberno máls acordes 
coa doutrina ''.pr_o direitos -
humanos" que teri caracterizado 
á política exter ior da administra-
ción Carte r. · 

E_n _ O ' Salvador os USA 
demostraron ter aprendido a 
le~ción de Nicaragua: a estas 
alturas da vida e da histor:-ia os 

• ·incéndios xa non se apagan con · 
le~a senón con auga. 
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CUBA E U.S.A. 
Por REGIN_O DAPENA 

Moitos xornal-istas oécident~Ís ..::.que ~-e aútoproclaman 
demócratas- non saben ou non queren separar as razóns vitais 
dos popos doutras consiaeracións artificiais dunha ou ootra 
!deoloxia mal cqncebida e pior aplicada. Asi, por exemplo, 
ternos ·o caso conéreto de ·cuba no que case sempre prevalece a · 
subxectividade, me_smo -contrária aos intereses das nacións de 
tales subxectivistas. Este señores todo o simplifican: a 
dic~tomia . capitalismo-socialismo. E na práctica non é asi'; · é 
algo moito máis fondo e ~omplexo. . . 

Pa1'1i'ndo das ·posicións obxectivas · e a ideolócias, ~on 
resulta aventurado dicer que Fidel Castro-' -pouco más ou 
menos e a grandes rasgos- era-un romántico e auténtico liberal 

·que percuraba o ben do ·seu pobo e a dignidade da sua nación. 
.Caflso de . recor-rer á via legal e inspirado pola rilemóri'a do José 
Martí, Castro decidiuse_ pola. loita armada, conseguindo a 
vitória o día 1 de xaneiro de 1959. A loita terminara e a 
revolución quedaba pándente, pero Castro pensaqa .que non 

· ' seria imposibel realizar fondas reformas socio-económicas de 
corte liberal e ; acto seguido,_ maréhou a ·usA ~ara pedir axuda 
a un trata xusto e equitativo rios traeos comerciais. As suas 
peticións non foron atendidas e dise que mesmo consideraron 
a Castro como un tipo pintGresco que vivía fora da realidade . . 
A Ca~tro pechánronselle todas as portas e acudiu á URSS que, 
sen esixéncias de nengunha clase, coníprometeuse a comprar a 
Cuba os productos naturais a précios xustos e razonábeis. O 
patrÍota e .astro cor:_nezou a revolución d~spoxándoa das ideas 
liberais. Foi entón cando USA (o· dia catro de xaneiro de 

_ 1962) rompeu as sLÍa~ relac.ións- diplomáticas con Cuba. A 
revolución cubana tiña que ser esmagada. O 17 de abr:if de 
1961, coa bendición de USA, as for·zas anti-castristas 
rencionaron derrocar a Castro sen coñsegu i:lo, e éste proclama 
a República popular co'n todas .as· suas ccinsecuéncias Castro 
convértese nun comunista. Non tiña outra saída. Axiña, os 
anti-c~stristas residentes en USA -entrenados, · armados, 
equipados e apoiados loxisticarñente pola CIA-:- desembarcan 
en Bahía Cochinos sofrendo unha total derrota. E o David 

. cubano enfréntase co ·Goliat americano, para o que pide toda 
élase de armas a. U f3SS. Como 'consecuéncia, o 22 de butubro 
de 1962, USA J!)rocede ao bloqueo mil.itar de Cuba e esixe a 
ret_irada dos -coetes soviético.s da 11 la. O mundo trema de 
espanto. Pero todo se amaña pacificamente: a U RSS retira os 

,___ coetes e USA co.mprométese a non atacar . a Cuba. _De Gaul le 
- -o patriota conservador- abre os olios para, máis tarde, 

desenganchar a Fráncia do carro militar da OTAN: os franceses 
non deben morrer por un ha causa que non seña a sua. 

De vagariño as augas volven .. ao seu regleiro, pero agora 
qujzais debido á Conteréncia de non Alineados celebrada en La 
Habana, ao -Salt 11. , §sPUtr~,s implicacións descoñecidas, USA 
torna ao ataque p,or unha suposta preséncia de tropas 
~oviéticas en Cub~. A cuestión é cínica de máis, pero rion por 

' 

isa menos grave. Hai que ter en canta que a U RSS e Cuba son ~, 
. Estados soberanos e libres para firmaren acorde'~ bilaterais e 
que ambas as duas cumpren rigorsa·merite co Dereito 

. r 1 ntern.acibnal. A inda máis, pode invocar o Derei~o de 
Reciprocidade que deixaria en mal lugar a USA. ¿Por que? 
Porque todos sabemos que USA t_en a base mil'itar de 
G.iantánam9 en· Cuba, que é unha base imposta contra· a 
vontade do Goberrio e pobo cubanos, o que ademais, 
representa un -ver,dadeiro perigo para a sua segur_idade. PorqtJe 
todos sabemos que hai a mesma distáricia de Cuba a USA que 
de USA a Cuba. E todo isto silénciase. Pero o máis grave é que_ 
algúns señore > pensan que a URSS é Guatemala. 

·· A.si, pois, nen Cuba nen a U RSS _cos consel le iros mil ita res 
-ou a inda coa -ex isténcia de tropas- son un perigo para a 
seguridade de U~A Óu doutros Estados de América. Pe.ro a 
base militar de USA en Guantánamo si é un perigo para -Cuba e. 
a paz mundial que ainda "'por r:iba, atenta contra a sua 
dignidade nacional, a sua soberania e a · sua integridade 
territoriql. Esa é a realidade. 

., ' . 

X O-V E f:t 1 A~ RE LÓ X E R 1 A 
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PA.ISES CATALANS 
.. . ~ . . 

ESTATUTO: ·N'en .entu.siasma, 
nen mÓviliza.. .. · ~ 

.. María Mer~e Mar~al . -

Se coma anunc iabamo~ e~ crónicas ent~riores, o 
el i~a pre-estatutário nón s.e pode~ dicer que .teñ~ 
sido alá moi expectante, o certo e que a campana 
eleitoral non o deu variado substañcialmente. ·, 

1 

O ambiente adoece de falta de tensión pol(ti~, 
e fica a anos-luz.da imaxe de ledícia de multi 
tudes que rodeou a aprobación do Estatuto d~ 
·Nú ria , no ano 1931, .rnmo moi diferentes son _ 
as circunstáncias histó ri cas non obstante os 
tendenciosos paraleli~mos adoitados. 

. . 

CAMPAÑA INSTffUCIONAt 

A auséncia ·da primeira cadea- · 
televisiva tense notado , diferen- , 
ciando esta consulta das anterio - ' 
res, e confirmando a impórtá.ncia 
deste meio propammdístiéo. 
Carteis m.aiormente dá G~nerali-

. tat, e rrioito menos dos partidos 
poi (ticos, campaña de prensa e 
actos púbiicos con moi pouc~ 
asi~téncia, teñen sido a carac-te
rística fundamental. Se.g-uramen
te o que haxa que salientar antes · 
de nada seña o . carácter 
asoballadoramente institucional 
da campaña, levada desqe a 
Generalitat -o mesmo Tarrade
lles subiu ao final, como er.a 
previsfüel , ao carro do sí-, e. 
de~e os concellos. 

o .p ro tagonismo dos partidos . 
poi 1'ticos .deterisores do "si''' tena 
sido mo'i . pequeno, . e~ os 
~tgumerit~s empregados foron , . 
mdi distintos do~ arti'gos de . 
prensa igual. que dos ·mitins e'. 
mesas redondas. O triunfalismo 

· d.os primeiros trócase nos segúq-· 
dos nun recoñecimento, mal gue .· 
lles pese, das - limitacións . da 
a!Jtonomia · concedida: .e ·· o 
consideralo non rnáis que como 
un primeiro . p-aso. ou un· maJ 
menor. A ésquia participación 
militante - orgar:iizaéfa contrasta 
co despriegue de meios doutras 
ve'ces, como por- exer;np,lo, pola 
campaña constitucion_al poida 
que porque nás menÍes de todos 

!los; após ter co'locado Parte dos\ 
seus "me llores cadró.s nos :,conce- ._ 
llos, estes están a sofre1· ataques 
imp·orta'ñtes de parte de soc.ialis-' 
tas e_''convergentl, q1:.Je a ndah a 
marx. inalo~ . A ·estes dous_.gr~pos 
ten-se dirix ido preci.sarn,ent . o 
P< rtido eurocomunista por do 

. ~ seu· ' responsábel · de poi i'tica 
municipal ; J. Borja, para re 'stabe
l°ec~r o. seu "pacto ·_ a .trés': ·nos . 
consistór ios, que converte a este s 
en "frentes de loita : .unitár ía 

. contra a ·polúica eaonómica e 
centralista do Goberno''._ Non é . 
difi'cil · prever o resu ltado da 
chamad~, que se r:ios . anto~a . de. 
moi longas f!1iras, · a poucos 

·n:ieses do Parlament catalán. · 

1932-,197_9: ABORTÓ 
'~RECORTADO" -

óu.tro fe ito a sal ienta1:~os na 
actual id ad e poi i'tica .catalana é a 
importáncia que collerq n-aqui', e · 
maiormente en Barcelona; as 
móvilizacións da Coordinadora 
feminista sobre o aborto, tocan
te ás 11 mulleres procesadas en 
Silbo, ·e outro caso semellante en 
Cerdanyol .a, perto de -Barcelona . 
O peche no Coléxio de M~dicos 

~ELJ5KAD1 , 

VISPERAS .DO 
ESÍAT-UTO 

. Cu~ s~rlos mi.tins en Donosti e máis Gernika, 
pra.eticar:nente se ped1a a campaña sobre o Estatuto. 
En Donosti, máis ~e 12.000 persoas asisti~on 
durante -catro horas ao mitin .unitárib dos 
partidárjos do Estatuto. En Gernika, 334 persoas 
escollidas e.n diversas instáncias populares, 
constitlJ i.ron a Euska 1 HerrikcY Na-z ion ala .Batzarra 
(Asamblea Popular Nácional Basca); ao tempo, case 
3:500 persoas· asistiarr áo mitin conx.unto de Monzón, 
Letamendia e o.utros representantes de Herri 
B'atasuna e outros representantes de Andalucía, 
Gal i'cia e Euskádi Norte . . 

Tocante a outra causa, máis 
dé cen persoas teñen publicado 
Uf1 . manifesto en p1ol dn 
Estatuto . 

A CAMPAÑA DA UCD 

UCD, que ·"por amor al Pai's 
-Vasco", pide o si para o Estatuto 
de Autonomi'a, mantén, como 
en eleccións anteriores, un clima 
de medo e represión. Nestas duas 
derradeir-as semanas . anteriores 
ao Estatuto, cincuenta persoas 
teñen pasado por Comisaria, e 
máis. tarde. sai'do 1 ibres - sen 
nenguoha acusación. De entre 
elas, tres mozos en !ruña, 
árrestad'os como presuntos mem-

Euskadi Norte. En lrun vol'i!eron . 
aparecer os incontrolados, adi
cándose a arrincar e arte is de 
propaganda en diferentes lugares 
da poboación. > 

Feito sobranceiro e dramá tico 
desta "escalad'a" represiva ten 
sido, sen dúbid a, a morte de 
Fran Aldanondo, militante dos 
comandos autónomos. Segundo 
diferentes fontes, coñeciase de 
habia tempo a preséncia de F ran 
na zona de Tolosa· e Goiherri , 
polo que a sua marte, a balazos 
estaria enmarcada na ''campañ~ 
electoral". 

Estes ú !t imos teñen sido os . 
organizadores da hlaior parte dos 
matins e actos electorais, coa 
correspondente marx inación dos 
grupos políticos non presentes 
nos Consistórios. As voces 
abstencionistas pódense contar 
doadamente as ·veces _que ,(se 
puderon escoitar, en xeral nos 
concellós que · a "esquerra 
d'all ·iberament nacional" 
·-maiormente o PSAN- ten 
,"3cadado concellais. A preséncia 
destes ·grupos _na pren·sa · foi . 
tamén mói reducida,· e non 
compre d icer que. n.ori _tiveron 

. está o que aquela foi .' unha 
batalla importante onde se . 
xogaba en realidade a credibil i- · 
dade democrática do proceso d.a 
reforma, e que agora ·non · é 
senón un novo paso neste 
sentid o, e abonda cunha campa- . 
.ñaque ten,moito de formal. 

. · e a posterior manifestación, con 
máis de ·sooo- · persoas, que 
aparece~ na Plac;:a d·e Catalunv.a_, 
onde se estába a celebrar -u nha 
''Festa per l'Estatut", resultou 
tolerada sen problemas, diferen> 
te doutros- pontos do .Estado, 
seguramente . que poi a circuns-

. bros de ETA, após vários dlas en 

A tortura ten sido norma 
nalgunha das últimas detencións . 
Asi, lzaskum Arrázola, arrest~da 
o 11 de outono e acusada de 
pertencer a ETA (p-mJ, despois 
do seu arresto, segundo expl ica
ba o abogado, levárona · ao 
monte, despirona, e retorcéndo-
1 le os peito_s e petándolle por 
todo o carpo-, - ameazábana de 
murte; a tal ponto, . fica na 
Comandáncia _da Guarda Civil. 
Out ro caso recente é o de M ikel 
Amilibia, arrestado o 15 de 
outono e librado sen engunha 
acusación o sába.:f o 21 pasado. 
Segundo manifestou Euskadiko 
Eskerra (coalición á que perten
ce) na suá denúncia, entre outras 
torturas, aplicáronlle alectrodos 
nas éngoas, aparte de lle meter a 
cabeza nunha bolsa de .plástico 
que non lle deixaba respirar. 

~ Comisaria, teñer:i saído en 

· táncias pre-eleitoral; · e -aqui 
compre lembrar, ain·da que 

EUROCOIVIUNISMO nenguén . o· ten feito, que eu 
"MARXINA'DO'' saiba, algo sign ificativo: · a 
Por outra band·a, r a situ.ación . le.galizacíón do aborto foj u.nha 
dos pa_rtidos ·parlame,ntqrios de ·realidade_ en -Catalunya coa 
esquerd'a . non parece ahoiar alá autonomía de 1932; coa autono-
moito . . Deixando aparte o_s mia de HF9, esta p~etensión é 
rUmores .. difundidos non hai ·· ilu-só r'i.a de todq, ·e· a cuesüón do. 

· m~ito por · un xornal madrileño, aborto venti'lase agor~ a nivel 

acceso nengún á TV. ' 
. O carácter institucional da 
campaña foi causa tamén de.que 

c;le que ·as . listas de· ~filiados ao . e.statal, ·-o·nde a correlación de 
PSC-P.SOE . sofriran unha irripór- 0 _Jorzas é ben ·diferente, e x·a . 
tánte baix'a, o PSÜC. e'stá a pasar · · sofreu unha forte desfeita coa· 
un momento difi'cil nos conce- .. aprobaéión da Constitución . 

~SPAÑA. 

OLLA~DO A EUSKADI 
. XOSE L. LABANDEIRA-

Po.sibelmente nunca poi.dera se dicer coma nestes 
.días que a atención do ce11tro, do Goberno, dos 
partidos españoies e os seus 1 íderes, da clase 
poi ítica española en xerat está ,orientada -_ 
de cara o que pode pasar nacións da periféria' 
do Estado, .sobor de todo en Euskadi; O que pode 
pasar por duas causas ben diferentes;por unha · 
banda co Estatuto de Autonomía, e por outra, 
co xu ício que vai te·r lugar o dí.a 26 en 
Silbo contra de once mulleres acusadas de 
prácticas abortivas. · . 

. A AUTONOMIÁ, VITAL .. cas do Estado Vtaxaran o fin de 
PARA .,,MADRID" · semana pasado ao Pé\iS Basca, 

Sen:-dúbida, a política españo
la xógase bazas moi importantes 

' o día 25, coa celebraci.ón dos 
referéndums aos que se somete
rán os Estatutos de Autonom ia 
catalán e básco. Tal e co.mo sen 
dúbida . tamén aos poi íticos 
españois os tén rnáis preocupa
dos o ·segundo que o primeiro. 
.Como probá, 6 feíto de que 

· alguns -dos mats importantes 
J íderes das organizacións .políti-

pra facere algo así como darlles 
.un cursiño de autonomía aos 
nativos. Entre os que xa foron · . 
están o Sr. Santiago CarrU1o, que' 
non tivo reparos, na sua-teima de 
criticar a Herri Batasuna, en 
calificar a Monzón como ."ayato-
11.ah vasco", ·e ·riláis- Tierno 

·Galván, que chegou a ·s.oHcitar
unha nova amnistía para "pacifi-

' car Euzka.di", e pra pesibilitar a 
viaxe dos que inda van ir, que · 
serían, polo que•parece, despois 

Eio referéndum, o presidente do 
Goberno e máis o Rei. Ao 
mesmo· fempo, toda á prensa lles. 
adica grandes t.itul·ares e espacios 

-aos actos e comentarios a pral 
do ' "sí' ', . e fai aparece 1 • . a 
alternativa de . Herri Batasuna 
como algo movido por escu ros 
intereses, e con algo · asf '. cómo 
"i'ricon fesabeis obxetivos". Todo 
xunto eá . uriha campaña a p1 ol 
dos .Estatutos · outorgados "poJ o. 
Gqbe.rrÍo pÚfectamente artella- · 
da, .e como . dado, abóndará con 
lembrar · que _éste vén .. de !les ' 
conceder . un 9rédite ás i kastolas 
cando, inda non hai · moito· 
tempo, par'a· esto cornRria ún 
golpe de man de ETA. . 
REIVINDICACION DO ABORTO 

·A . outra . razón · pra que .a ·· 
atención do Estado estive ra 
polahza·da polo q\Je ~contece no. 
País Baséo, aindá que dest~ vofta 
se utilizara máis coma pretext0 
ou como' detonador dun proble
ma xeral, é, · coma xa se dixo, o 
xu1c10 ,que se ' celebr~rá o 
vindeiro día 26 encoritra de 1 l 
mulleres acusadas de abortaren 

1 iperdade~ igual tres militantes de 
EMK e deilaoito de · Herri 
Ba1as_una e-n Silbo. Fica ainda 
arrestado o soldado José ::..· Mari 
Etxenike, arrestado en-Donosta 

· sen nengunha acusación concreta 
contra el. Asemade, , as reten
cións -inxustificadas, de entre 
elas. as de olto traballadores do 
semanár.io basco "Zeruko Ar
gii', arrestados no bairro vel!o 
de D.onosti, · e a de ''Nik ila", 

di rixente sobranceiro da LKI, 
arrestado o domingo por tr~s 
horas nos postas fronterizos de 
O antx arinea, e 1 ru n, cando se 
dirixia para un debate en 

ou de axudaren á realización de cia , e á que asistí_an varios cen tos 
prácticas abortivas; e$te .- feíto ·de persoas, _batendo, insul tando 
ifrviu . para orientar a atención e perseguindo , pola rua aos 

dos meiós informativos, e de lle asistentes; ds máis deles mulle · 
ciar pulo .á loita · das organiza- . , 1 cs.· Esto fixo que aparte dos 

, 'cíóns feministas· á contra dun.há · r~cursos presentpdos contra des-
.le.i que acusan de '.'hipócri ta e ta actuación, as organizacións 
. clasista"; polo fei to de e.x~rcer ó ,. femin istas protagonizaran dura1i-
seu r.igbr .cor.tra das mulleres d~s te tpdo o ·fin de semana pasado 
clas·es populares, desinformadas protestas, con:to conatos de 

. neste campo e que no~ disp0ñen .. .. encerro . OU " manifestacións, á 
de cartos · cfabondo paré! iren espreita do ·que pasa en Silbo o 
abortar aó estranxeiro, que é ,o vindeiro 26. · - . 
que f~r· as da's cl,ases ·acomoda~ ·· En e"n ·· tanto p~sa ·todo es'to, e 
da-s. . , . . . , aínda que non teña moito que 
. · Para pediren a legalización 'de ve r, n_on podemos de.ixar de . 
abortos é rernatar cos milleiros salie.ñtar a ·actiyidade dos líde res 
'de cas.os nós que se -real iza en s·indicais Marc'el ino: ·Ca macho e 
pesimas· condicións médicas e.· Nic0l~s R.edondo, que consiste · 

. hi.xiénicas, e.orno 'pra pediren a en debateren -.as suas difer.éncias . 
:absoi'ución das · encausadas de n~-n acto~ .... organizado pola ' "Aso· 
Silbo, celebráronse actos ~ en ciación para el progre·so ,de la 
diversas cidades españolas, P.~ro ,,, ' dirección", e - ,tendo como 
foi · eri Madrid onde eses actos · auditório a máis . de 400 
foron . máis duramente reprimi- · empresarios; estn ao tempo que 
dos polas FOP, .estas ' entraron dous· sindicatos coma CC.QO. e · 

' sen aviso pré~io na asamblea que UGT se aeusan de faceren 
as or·ganizacións ero inistas ti'ñan poi ítica partidista cando acoden 
convo·cada n0 Palácio de ·Xusti- ás xuntas de OIT. 
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As cousas van mar .e ca.se se 
ode dicer que non poden ·ir a . 
ior. A ' xente quéixase da su~a 
os p'récios, da falta de seriedade 
a oposición tradicional e do 
al goberno do partido guberna
ental. Existe · desconfianza e 

xcepticismo, reforzado pola 
rópria evolución política expe
imentada a partir da morte do 
itador, case ·coas botas postas. 
esde aquela a opinión pública 

oi seguindo a ·actitude · da 
hamada qposición democrática . 

aos grupos da clas!! 
ominante que encetar·on ·O 

proceso de reforma po'lític 
tCal é a reforma? , pergúntanse 

oitos a estas alturas. 1 mos a 
ior e nada troco.u. O goberno 
antivo agachados os ~mténticos 

.,roblemas, seg.ue a facelo ainda, 
a oposición cala e outorga, fai 

, actos e consensos, apréstase a 
sentir a todo o proceso de 
eforma que leva a termo a clase 
. minante, ~s grupos de presión 
onopolistas e o grande capital 
ccidental que entra a saco no 
stado e fai e desfai. ¿cal é a 

.olítica económica do Gober
o? ¿A onde iremos parar? 

O Goberno bota man da 
'crise internacional" para xusti
icar as su as últimas medidas de 
oberno encamiñadas a maiores 
estricións e represións en todos 

os eidos da vida cidadá. !\-1-áis hai 
rises e crises e mesmo se a crise 
nternacional pode repercutir en 

¡Jeterminadas economías, mesmo 
a do Estado capitalista español . 
ctual non · é menos certo que 
on ten porque repercutir en 
~eterminadas áreas poboacional~ 
en en determinadas economías 
ue teñen recursos de seu para se 
efender desa crise. Este é o caso 
e Galícia. Galícia non ten 
orque pagar nengunha crise, 
en ser sol idária de perdas de 

outros que todo llo roul:>an 
recursos naturais, matérias · 

primas, recursos financeiros, 
man de obra, etc.- Gali'cia ten 
que se q'uen de enfrentarse coa 
política do goberno e esixir unha 
maior seriedade e responsabil ida
de para cos crus problemas 
politicos · específicos nacionais. 

Evidentemente que os intere
ses do Estado non van co:ncidir 

don augusto . 

· unha vez máis cos intereses de 
Gali'cia, que a razón de Estado se 
vai impor sobre a razón da nosa 
nación. \élai' a responsabilidade 

. dos sindicatos e dos partidos 
poi íticos galegas, das esixencias · 
a institucións de ámbito galego 
-mesmo a Xunta de Gilícia 
dominada por UCD- de todos. 
os cidadáns deste pai~. Compre 
dicer non ao colonialismo e a 
dependéncia desde Xéf. E. precisa. 
unha polCtica galega, feita desde 
Gal ícia.e para Gal ícia. 

Os galegas non ternos porque 
pagar a crise. Entre outras cous¡:is 
porque para a economía galega a' 
crise internacional non é tal. As 
causas profundas d·a crise econó
mica galega, do "atraso galego", 
están na dependéncia poi ítica e 
económica que o Pobo Galego 
ten do Estado español, unitário, . 
que arrinca as nosas riquezas, 

-destruí os nasos recursos e leva o 
mellar da nosa produción para 
arcas foráneas. 

DOUS EXEMPLOS 

Vou por dous ex~plos 
significativos que caracterizan a 

G31i'ci.a como uriha colónia, unha 
formaci<?n social orpimida, , -un 
Pobo · superexplotado que ainda 
por riba esta a pagar unha crise 
~r:iternacional, que se apresenta , 
como falta de recursos enerxéti
cos ~ falta ae recursos financie
ros debido ás crises cíclicas do 
capitalism.o. Vexamos como esta 
tes.e non se confirma no · noso ' 
território ou ao menos que " a 

" nosa nación, ben orgai~ada, con 
institucións e poder de seur 
poderia facer frente~ a esa crise 
cos seus próprios recursos. 

En c anto á crise enerxética a 
nosa Terra· e~orta- o sesenta por 
cento de que produce en enerx í a ·; 
hidroeléctrica e neutras produ
cións enerxéticas, tendo récursos 
dabondo car.a o futuro nése eido, 
dados os xacimentos atopados. 
dé lignito. En canto· a reéursos 
financeiros tamén· -exportamos, 
se tacemos caso dos dados de 
Hamón Barra l publicados pola 

Xunta de Gil ícia, 100 mil lóns de 
ptas. por día. Se a isto 
engadimos outras exportacións:· 
emigración das no·sas xentes; etc. -
altamente rentábei:; para o 

Galicfo ·"º~- ten ' por que' 
pagar ·'' o crise" · 

. Por Al'JTONIO EIR.IÑA 
';' J' ..... 

u.eo) , da· agriéultura {devolver a 
a natureza aos montes . comu

·~ . .,.u'~ ais de viciños,_ facer unha 

Estad(), estamos á ver ben claro 
que o problema .. nacional- de 
Gal fcia no seu aspectQ económi
co, aparte ·das parcelas da cultura 
e do idioma, ten boa sol~ción se 
deixamos de seguir asoballados. 
Se gobernamos nós a nosa Terra. 
Gali'cia, non ten por que pagar a 
·chamada crise 'internacional e 
menos a estatal. Xa dixo Rósalía 
que nunca debía chamarse 
Galícia española. 

Clarivid.éncia d os xénios. · 
Por iso; Gilícia, cos seus 

problemas máis grandes sen 
resolver ten que tomar _un 
cam.iño poi ítico claro e coerente 
frente á política qo goberno e ás 

imposiclóns do Estado e-spañol e 
da sua cÍase dominante.: sb ' ' 

Non val talar de autopista se,"'.' · 
autopista non! Ha i que falar 
dunha políticá gale.ga de trans
portes (póñer ao d la a rede viária 

·galega_, electrificar o ferrocarril, 
comunicar ben os pobos e 
aldeas, 1 igar con centros econó- . 
micos próximos máis rentábeis e 
de · maior · seme l lanza~ Portugal, 
dunha ·política 'galega de ·pesca 
(protexer a baixura, ·o maris-

reforestación axeitada, procu rár 
unha agricultura biolóxica efi- · 
ciente e rnntábel) ,' dos r:_ecursos 
mineiros (explotar os recursos 
que · fnterese e · _gardar co_mo 
reserva · os .que nos .conveña), 
enerxéticos {elabmar un Plan 
Enerxético Gilego, impedir. a 
exportación sen cómpensacións) · 
iridústrias, etc. ' 

Se . por razóns. xeopolítioas · 
estamos enxertados nun ámbito . 
eu ropeu etonóm ico haberá ·que 
elaborar unha planificación eco
nómica elicamiñada a aqueles 
J?·rodutos máis CÓR1petitivo's nese 
sector e procurar a su·a protec
ción o_u mesmo pensar neutros 
mercados e ·virar cara ·outros 
espácios económic.os se tal cousa 
fose doada. Non sendo así, non 
se pode fa lar de industrial i~ación 
sen pensar no futuro de Gal ícia 
na CE E co-n produtos como a 

- madeira; o leite e máis a carne. A 
pesca ·e os produt<?s da mar. Os 
recursos enerxéticos e mineiros. · 

Certamente para iso fai· falta 
.unha política galega que se 
asente en organos de ~ poder 
galega e certamente tamén que o 
Estado español cos seus intereses 
e pola sua estrutura e. natureza, 
entregue ·os grandes monopólios 
do capital, non vai permitir 
facilmente que os galegos sexa
mos do nos e administradores do 
no.so. \klar' a nosa res.ponsabili-

, · dade · de hoxe. Abonda xa de 
pagar por ad jantado factu ras que 
nonos corresponden e unha 
delas, que afecta a ·_todos, 
empr~sários galegas, traballado
res, labregos; mariñeiros a todas 
?S ,camadas 'saciáis da nosa 
nación, .é · a crise económica 
estatal - do Estado unitário 
capital ista- · que · en · nome da 
<;:rise internacional se'. nós está a 
impor cando non ·se nos quére 
per.mitlr . deixar desenvolver a 
nosa vontade poli'tica, as nosas 
alter.nativas e as nosas insütu
,dóns como Pobo, como Nació~ . . 



RACIONAL· 

O -acoplame.nto do .Estado ·español ao sist~~a iíl':1pe ri'a lista 
mundial tanto a·niyel económico coma m.il1tar . . , .-
(entrada nü MC'E e na OTAN) e a~ suas repe_ r~us1ons -. 
seguras sobre o naso país, _f~i, e_ixo · . .." 
¡ nformativo en pasadas e.d 1c1ons de A N OSA TE~ RA. 
Pero este acopla mento non remata por exemplo, · ' 
nas intencións do recén elaborado Pro.grama 
Económico do Goberno, por máis clara que resulte 
a sua filosofía monopólica e europeista, senon ql_fe 
o vimos multiplicarse intern~mente nos ac<?.rdos 
da gran patronal con determinados sindicatos · . · 
(CEOE-UGT) e xa aparecera n~dio e globalizado, 
no discurso pronunciado por Carlos Fe_rrer Salat,. 
presidente da CEOE, o 22 de abril en Tokio,_ 

. estrenando a entradá d_e trece répresentantes _ 
españoles no "club" da Trilater.al, u.ri "club"-
tjo que compren _alguns dados ~ara V~r~os ~s ' . 
roteiros liberais que procura o ll"Dpenal1smo 
e, ¿por qué non? ·, a sua traducción sobr~ Galicia .. 
E é que non está de máis··afirmar que, hoxe, 

.a Tri lateral, unha comisión formada por 
persoeiros escollidos entre a '·'intelligentsia" 
fiancieira e política· pe diferentes países 
capitalistas vé.n senda un organismo de · 
.supraplane·amento a nivel .mundial, non so . 
rnmediato como estratéxico, bai.x9 a. fachada 
d'e e-ficácia e .dinamización éconómic·a, nunha . 
etap~ realmente" cr.ítica para o sistema i_mperarite / 
onde o estudo ·das vías de estabilización faise, · 
por de máis, i mprescin.d íbel. Sob rancea, por· o'utra 
banda, a preséncia medida de ''.Popes" dos · . 
meios informativos e, ·así, no "paquete España'~ 
nbn pod (a faltar o honie da exéncia estatal EFE, 
Lu !:: María Ansón '. 

O MUNDO NON DESPACHO 

O nacemento do CI ub situase 
no 1973, ce se'u "despacho" na 
rua 46 da primei ra avenida de 
New York, un Club que se 
destapará como bonfacedor co 
acceso á presidencia dos USA de 
Jirnmy Carter, me'mbro del seu, . 
seguido dun bon staff, par·a 
traducir no executivo yanke.e .as , 

-·- 1iñas mestres da Trilateral. Así, a . 
poi i'üca dos "dereitos huma
nos~·; o lavado de cara de Carter . 
na intervención exterio·r norte
americana, reproducir~ cabal-

- ·mente o lavado, de cara da.s 
: multinacionais, cun novó feitio . 

de dominación sobre homes e · 
paJs~·s. · E é que as m:ultÍnaéíon~is·. 
moito tiñan sofr.ido -e seguen a 
sofrer_:_ cos resultados da. guerra· 
fría, d.u~ lado, COa polÜÍC(;l qe 
agresións ·directas e feitos consu· ' 
mados na ·tentativa de manterse 
hexemónicas, · ·vendo como se 
achoupiñaban, · va lentes e -instin~ 
tivos; os · J)aises do movimento . 
non alineado; como cull iah 
rieiros · de indepe_ndéncia · e · 
construcción do socialismo anti
g~s colonias · e paises dependen-

1 - , " . te1s, ,mesmo como paises arn1-
gos" empezaban a xogar a 
defensiva respecto do . gran 
patrón . (conferencias dos · da 
OPEP). o· "Xiro, pois, non podíá 
retrasarse. 

O CONTROL E ORIENTAC'ION 
DA PRENSA 

Agora ben, se nos nomes máis 
poderosos do Club seguen a 
aparecer os · Ford, R o.ckefoller .e 
os seus homólogos· europeos e 
·xaponeses, a Trilateral ·amósase 
conocedora do· papel e. sabedora-
da·. importancia- ' dos mass 
media" comp nu[lca fixera, 9e 
maneira tan sistemática e varia
da, o imperialismo. Pasou o 
tempo do uso e abuso das rádio 

- · "Lybertis" da GIA, e serán 

·diarios · como o "Washingtqr:i 
Post" , -lernbremos o seu papé.! 
r:io "affair Waterg~te" . e c.onse
gu inte ca ida d~ N ixon-'-, o New 
York Times, semanarios asépti
caménte pluralistas coma "News- . 
week". -por r_efer-irnos somente 
á casacnai-. N p, estado ~spañol · 
será a· ~FE ou . p.eriodic:;os de 
corte liberal ("La Voz . -de 
Gal ícia'.', n.o nosp qso) .os que . 
millar propagandeeri as. virtud.es 
da nova e moderna "clase 

-. empresaria(.: ·Non . semefla gr.a- · 
tuito nbrrnfa'r, Ji·este c'onte~to, a · 
multiplicaci.ón. ~de ~ efecgiv.o.s da 
axéntiá. estatal en .TGal ícia, curih.a 
-~rientación m.eno.s r;nedoñenta, e e 

,tam.én máis .· útil ·de ' cara ·á · 
recol I ida de "· datos socia is . e 
poi íticos, · ao . tempo que se 
reciben · emisários . (jo _MC E, de 
USA du Xapón, :mesmo él . nivel 
de e·ITTbaix-adores, : que .· non 

_ aofrran o"pinións· sobré- .os nosos . 
recursos, .as nosas "n~cesidades",: 
·as •n.osas gra:ndes "pobihilidades" 
ben collidiñ_os da sué;l nian, 
pro-homes. que: sempre inclúen 
na sua axenda · o contacto 
obligado con xentes ·da Funda
ción Barrié (leáse gr.upo Barrié), · 
singularmente -~oa Con.desa. é:le 
FENOSA. Compre · suliñar, po
rén, que a pesares dé ter por 
orixe mar-cadamente USA, os 
vencellos coa CEE son , xa 
estables, (Hen.·ry Kissinger, Ray
mond Barre, primeiro mini~tro 
francés; Sirno.net de Asuntos 
Esteriores belga; Otto Gral de 
Alemania· Federal; e · tal}1én 
Ustiiba, de As.untos Económicos 
1 nternacion.aisr do Xapón, igua) 
que con partidos e· sindicatos da 

. .11 lnter·nacional, grup·o no que s? 
c'ontan o PSOE e a UGT, por 
exe!TI_plo. 

A$ PREMONl,CIONS 
DO FERRER · 

E xá metidos nunha democrá
cia represiva -"restrinxida" efl · 

• 

linguaxe .do' Club·-> on le os 
recortes dos de·reitos éivi's s.o'n 
dia · · _a día · má.is· 1 eviderites ' 
mediante. · a pi icac_ión de leis 
r~cuadas ......:x u ício ás m~l leres de 
B ilbo- · a rñbdern'iiáción do 
sistema'. represivo un feíto, 
...::..ce ntros especiais para o lento 
exterminio dós presos coma 

- Herre·ra de la Mancha:-:_, . a 
tentativa · de illamento so9ial 
daquelas · alterria:tivas _que supo
ñan · ·un cambeo real na actual 
situación, ·'¡¡ lamento ' no que xoga 
-u.ñ papel p rivi lex iado_ ? prensa · 
::......ou:tra vez a · · pre·nsa-, · ..no 
momento xusto en qué ·remata a . 
institucionaliñ ·ación formal desta 
democrácia -'-eleccións d.o 77, 

· aprobación da Constitución con
sagrando a etonomia :· libre de 
mercado, a· privatiz ación de 
seryícies publicas, a negación da 
sobe rania .naclor:ial, despois das 
·lexislativas ·· e mun.icipa.is desfe 
mesmo ano, Ó 22 de abri.1, Carlos -

.Ferrer fa la ·así, na Tr-ilateral. 

: .. "La consolÍdación de esta 
nueva 

1 s it .uació~ ·democrática 
·debe pasar · necesari.amente p' o1' 
Jos siguientes puntos fundqmen-

- tal es: la solucibn .de la crisis ' 
económica; el estabiecimiento de 
un marco ·de relaciones laborales 
'democrático, moderno y dinám"i-
co; . y la solución de las . 
·élutbnom l9s . y del · problema .-
v ~sco" ·:· 

Anur;iciando, ~tamen, o p resi
dent~ da CEOE, ·O- que despois 
cristalizaría no mar[9axe coa 
UGT: 

. . .. "en efecto, es esencial que. 
"1as nueva~ organiz.aciones ~ind i 
cales y .las empresari.ales llegu-en 

'"-a uri , acuerdo lo antes posibl 
- · sobre los principios fundamenta-

· 1-es que ,. deb~n gobernar - éstas ' 
r~lacion.es , laborales, . -En ~a les 
~speCtos, lp n~gociación colecti-

; va, ·l·a r'egulacion de ·'los conflic-
- tps,- ~s decir; ,huelgas y l.ock:outs, · 
-y en . los. procedimientos de 
, arbiÚaje y de . c:qnciliáción. Es 

también Aecesario establecer las 
- .. ba~es de una adecuación de la 

fue-rza laboral. .a _Las necesidades 
·reales de las empre·sas, as(·como 
también . el desarrollo de una 
política de empleo -más .dinámica 
y más activa. Tambié_ri hay que ,,. 

, - destacar lél dependencia de los 
. : principales . ·sindicatos (Com isio

nes Obreras y UGT . respe"ctiva"· 
~ mente) a los partidós comunista 

y· ·socjal is ta. Por otra parte, las 
· t!Stimaciones demuestran que el 

niyel de afiliaéi.6n . a estos 
sindicatos no supera. el 17 por 
cier:i de

1

la p9blación l~boral" .. 

Non faltaría, tarrip oco, o 
premon,itó'do avancé do qu'e viria 
.a .sú o Prng-rama económico do . · 
Goberno ... e é que · quen falaba · ' 
era a CEOE · na Trilateral, -a: 
CEOE,. que vén 'de manter certas 

... conversas coa "Fede rac,;ión Espa
'ño la de Asociaciones de Prensa'-', 
para potenéiar a cr:eaciérn. de 
máis duri milleiro de pastos de 
traballo para xornalistas, sí, pero -
en ·departamentos de prensa .das 
próprias empresás. E nos desto 
xa · ternos algu ns exemplos en 
complexos tan éxempla_res e 
nóbeis · comd Celulosas de . 
Pontévedra ou a Alúmina de San 
Ciprián ... 



The 
-Trila eraL 

• • ·omm1ss1on 

Os · t rece hom,es que ingresa
ro n na T r!lateral o 21 -de_'abril 

manti ña contactos oficiósos 
coa T rilaterai. Presidente da 

deste ano, como- representan- Asociación para o Progreso da 
tes das finan·zas, da indústria ; Dirección, vicep.residente. das , 
da intelee-tual id~de ,e · a irifor- multinacionais . Colgate-Pal: 
macjón españolas, ·son os rnolive e IBM (a compañía de 
sucesó.res da el-ase áutárquica ordenadores está na órbita do 
franquista. -F armados. eri U ni- Ch ase _Manhattan· Bank, que' 

_, versidades americanas e ale- presil:ie -o fundado1: da Trilate-
mánas, os mais deles non ral, 'bavid R ockefeller). Ase-
forón decláradamente ·tran-· -sor ' xurídico . da ·General 
'quistas, . -e ºfj!tre:aron" coa Fords, vocal de . Ford España 
oposición "moderada", ·e as ·_ e repre~entante en l;spaña do 
relacié:ins duns· cantos ·cos Cqmité das Nacións Unidas 
centrbs de poder- _no,rdé -ame- .para os refuxiados. _ 
ricano son .moi estreitas.- · -é~R L.os· MARCH · SAL-

Os delegados españqles e os GADO~- Presidente da Banca· 
seus breves pro · int.ensos March, vice"presidente da 
"curriculum"·.son: · FECSA (compañía eléctrica 

-CARLOS FERRER SA~ ~ que ,construe as · centrais 
LAT.-:- Empresário e . ffnan: . : nU_cléares ·de . Ascó e Valde
cieiro · catalá~, procedente da - llós). ·C.opartícipe_ dunha das··· 
alta · burguesía ·'.'li):<eiramente .. : ' maiores _ fortunas ~do .E.stado. 
liberal",· Presid~nte da CEOE,: · -JOSE .. LUIS CEH-ON . 
dos Laboratórios· Fe-rrer 1·ntér- AY.USO:- · Encétou os-- cor1~ · 
nacional : e . ~ -º - Banco de tact~s : cümeréi'ai~ . coa éomu-
Europa. Portavoz da dele-ga- · ·nidade ~ i::conómica Europea 
ción española na Tr.ilateral, é ··com0 mini.stro de C'Ómer.cio 
candidato- aO' ingreso no con· Franco. Vicepresidente 
Comité t;xeéutivo da organi- - . da CEÓE. 
zación. Negod9u cjjrect~men- _· -C LAU O 10.· BOADA \/ 1-

. . te con David Rockfeller · a _ _ LLALON.GA.- Vice.presiden -
entrada dos ·deiegados españo- . te :do -_ Banco de " M~drid, 
les. na comisión , éntidade qu'e -preside Jaume 
-...:....JOSE ANTONIO SEGU- .. Castells e na que -·participan· 

RADÓ.- Vicepresidente e ·, .·Joan Antoni· Samaranch ,· Ma-
responsable de re.l acións ·inter- · riano C'ali.tiño .. e máis a familia 
nacionales· . da ·cEOE, Presi- Franco. Presidente da · Ford 
dente -da Confe'deración Em- · Éspaña

1 
e dos "Altos Hornos 

presarial lridependen<te de de Vizcaya" . . 
Madrid (CEIMl. Na .práctica ,' < -JAlM!:: CAR-VAJAL Y 
é 6 ·númer-o dpus . dá gran URQlJIJO.--'- ' Recén elexido 
patronal · española- "e est~ · presidente do .·Banco Urquijo : 
considerado coma . 1rn dos con~ll_eiro . de Standard l;l~G-
empresarios mais ''duros" tri·ca (filial da ITT, ígualmen-
d~ntro da CEOE. . . te viticulada ao Citase Man-· 

-ANTONIO GARRIGUES · hattari Bankl. Ex-senad·or p;r 
WALKf R.- · Fillo- de Anto: · de?ignaciQ.n real, amigo perso-
nio Garrigues y Díaz Cañava-. na! e compañeiro de estudos 
te', que foi embaixador n<;>s de Juan Ca ti os l. · · · 
EE.UU ., e. irmán .do mi·nistro -:-JOSE.P VILA MAR-

_Joaqu'. ín Garrigu~s , e dó SANS.- .· Vicep'res1dente -da 
·finan'cieiro · Juan Antonio Pe.psi-c0ia en España. Empre-
Garrigues . está considerado sario textil catqlán do grupo 
como representante en Espa- SAFA (Tergal). 
ña de importantes ~ntereses' -A.LFONSO OSDRIO 
norteame ricanos, :polo cal ·GAHCIA . ....:... Diputad9 de-Coa-

lición Democ rática , e_x-vice" 
p residente do Goberno con 
Arias Navar ro e co primeiro, 
de -Adolfo Suárez. Vinculado 

· a empresas do Banco Español 
de C réd itG, presidente ·de 
invers1ons ESSO, vicepresi
dente de PETROMED e vocal 
de SEAT. 

-RAMON TRIAS FAR
GAS.- Diputado e Presidente 
de Conve rgencia Democrática 
de Catalu nya, partido tjo c~I é 
Jo tdi Pujol secretario xeneral. 

.. Catedrático de · Finanzas Pú
blic'as na Universi.dade de 
Bar~elona, secreta.ri_o xeral do 
Banco de Barcelona (banca 
catalana) . e executivo -do 
Banco Urquijo eri Barcelona. 

·vicepresident e de Fénix Lati
no e director xeral de 
.Editorial l:abor.'. · 
. -PEDRO SCHWAR.T2.=
Director · do <·Instituto de 
Economía ·de Mercado e 
catedrático da Universidade 
'<:;:omplutense._ Economista co-
nocido pola sua feroz -defe. n~a 
do .sistem_a capitalista e os -
,seus ataques aos modelos ' 
socialistas. . . 

- LUIS MARIA ANSON.
Periodis.ta monárquicó e can
·serv,ador, presidente da axen

-·cia oficial E FE , da -Asoc iacióñ 
_de Pre nsa_. de Mad rid e da 
Fede ración de· Asoc iacións de 
Prensa. M~ntén as . suas 
ante riores v i ncul~cións coas 
emp resas per iód ísticas · dos 
Luca de Tef) a --(.ABC) e do 

, Conde de Godó · (" La v·an
·guardia' ' ). 

-ANTON 10 P-EDROL . 
RIUS. - .Presidente .do '.'Cole
xio Nacional d~ Abogacía" e 

· do. Colex.io ·de Abogados de 
.Mad ricl . Tén un impqrtante · 
bufete ; polo · que teñen 
p~sad<;> importantes enwresas 
esp,añolas e mllltinacionajs e 
persoeiros pq[íticos de .grande 
importancia. ' Ex-senado r 'por 

' designación real . . ·. 
(Da Revista de política 

internacional 
AGERMANAMENTl,. 



HERRERA D·E LA MAMC:HA, 

-/ 

A ·loita iniciada polo preso social, que desde faéía 
mpo se viña dando nas diferentes prisións do Est·ado, pero 
nivel individual, toma carpo nas terrazas de Carabanclíel 

verán · do 77. O eterno marx in a do, ·perante a 
scriminacíóns 9e que se via obxeeto, e vendo que os' 
cretas de amnistía somente se decretaban para quen 
antexa . a loitéi dun · xeito .organizado aos refugallos 

ranquistas que · detentan o poder ·agachador ·detrás dun 
tsfraz demócrata, non dubida en absoluto en pasar ao 
frentamento directo; e asi acantee.e · a batalla de 
~rabanchel, entre ráfagas de metralletas · e centos . de 
:pmbas de fume. botadas d~sde helicópteros, nun intento 

~
sesperado de calar as xustc¡s réivindicacións duns homes 
e non entendian que a . léria oficial · talase de 

conciliación, ' democrá.cia, igualdade de oportunidades- e 
mais tranga!ladas sen que ~ ele_s lles t_ocase nada. · 

motivos'. e consecuéncia$ · (1 l 
MANtJEL P. MAHl.A 

dunha revolta, de denúrn;;ias, por desgrácia, semp.re acaladas. 'policías, e funcionarios qe presións franquistas; qeación de 
Este vergoñento abixamen.to d·o preso, moi . lóxico por outra · Xurados Populares; mellora_s nas condicións de vida en 
banda, deixou de- ser tal cando os militantes da COPE L, xa prisi.ón ~ un longo etc., sen esquencermds a ·volta dos 
organizados, lles facian ver nas . asambleas aos máís secuestrados ás suas prisións de orixe, desaparición da 
amedoñados que a nosa ínxusta- situación non sé poderí9 · · censura ou a olausüra ·das celas de castigo. Levou un testo 
coutar m áis que- coa unión e a loita. - . . da . no.sa plataforma, coa promesa de aceptar tonos os 

Suced í•anse -as revoltas · ao berro de "Ubertade ou pontos sempre que non superaran o teito constitucional 
niorte", ·e · as folgas e autolesións descobrian unha realidac;ie .-:(? ). Aos poucos dfas, comenzarían a chegar as suas sonad~s 
·que ·era c0ñecida somente ·de muros .para "" dentro. O sr. · · "ci.rculares" (coas que deica agora veu dirix,indo ·Prisi óns), 
Hadd-ad (q.e.p.d.} declaraba en . xanei ro do 78 que a lo ita nas que, e segundo e las, desa6areC'ia a censura, o mesmo a 
nas prisións rematara, confiando en que o sistema de · de -. correspondencia coma de publicacións; admisión de 
permisos lle restaría combatividade ao movimento; desde aparatos de .radio. Non má'is abriga de portar o uniforme 
que ~iu que non era tal, porque o verdadeiro preso en loita carcelario, e 3 ou 4 pontos máís sen relevancia ningunha · 

. non entraba por 'solutións de t5arche á sua problemática, . e dentro. do contesto, como o de non ser sancionables 
ElUe ao tempo denuncié!ba - est a medida do Goberno penitenciariaf!1ente as /autolesións e folgas de fame que, a 
encamiíiada. a sementar a división ' entre os presos para lla _propósito, esto é algo que ao preso non lle preocupa, pois 
apoñer a loita, decide, en éomandita co Ministério do · que cando chega a calque ira destes estremos, é que xa está 

As · leis franquistas, ainda vixentes hoxe en dia, 1 nterior, a · drástica medida de meter no celular do presidio presto pra afrontar as máis adversas consecuencias. 
'ontinuadas polo Goberno ucedero, volven discriminar ao de El. Dueso aos 550, presos máis conflitivos .do Estádo e Pasados 40 di as, os . presos de. El Dueso, ao 
'reso social. Queriase enterrar un pasado nefasto, ev'itar as 'declarar o estado de excepción por dous meses. Al í vivimos comprobaren que toda a sua xestión paraba nesto , 
ovil izacións p0pulares que <:Jemandaban amnistía total . e · u_·n verdadeiro interno nas -niáis ·denigrantes e in-humanas convocamo.s aos compañeiros de todo o Estado a segl..i iren a 

resentar de· cara a Europa o novo talante democrático que condicións _de vida e trato que lle poda dar a un. o calestre; lo ita, e este maniféstase coincidindo coa semá pro-amnistía 
e dicia ia presidir desde aquela· a política do nov~ ~oberno, esquencido ó Código Penal e a L.E.C., amén de se ver en Euskadi, con 100 autolesionados en El Dueso, 200 en 
ero iso si, o "delincuente de derecho común" non tiña negados· os máis ·elementais dereitos. do. home, e remítome Carabanchel, folgas de fame doutros 200 en Málaga e 
ada que ver con tod0 isto. ao dictame emitido o 10 de maio de 1978 pola Comisión de · moitos máis en Teruel, El Puerto de Santa María, Sevilla, 

Era -por iso que nunha cela de Carabanéhel se xuntaban Establecimentos Peni.tenciafios .do Senado, constituí da por Jerez, Córdoba, Badajoz, etc. etc. As revoltas seguiron, e · 
4 presos, e após un compromiso, xa histó~ico, sentaban as membro$ de todos os · partidos con representación perante .este estado caótico das prisións, o sr. García Valdés, 
ases para encenaren a loita contra das avellentadas parlamentaria. _ amedoñado polo a m iudo que acontecían os peches de 

nstitucións do E;stado que dalgun xeito tiveran algo que ver_ _o mesmo G_arcía Valdés, · que se vén de convertir no funcionarios, e as repercusións das suas negativas a entraren 
oa dramática, inxusta e traxica situación carcelária e · ·principal nemigo dos presos ·do Estado español , levado polo en servicio, quita ·a careta democrática que tan poucos 
udicial do preso: s_eu desencaret_ado arribismo . político, decraráballe á resu ltados lle dera, e esquence os seus bos propósitos prao · 

A represión non fixo agardar por ela, e a democrácia da ' AKencia EFE que "Lás prisiones españolas. eran lo contrario preso; pactá cos seus subordina.dos, e veleiquí onde empeza 
CD reprimiu asañadamente os argumentos do t1ospita.1 ·· a lo qué poqia ennoblecer a una persona". a . nosa _loñga agonia. Endurece e medra, -se ·se pode, a 
enitenciário, reformatório e galerías · de Carabanchel~ . Este señor, qu'e ·se fixo cargo da Dirección Xeral . no represión; cambea de todo o equipo de "penitenciarios" 
~sa.ron os primeiros secuestros en masa, e decidiuse nas .. máis· crítico mome~to vivido nas prisións~ programado pola (término moi usado por el) por outro durísimo no que 
Itas esferas guberna.mentais esmagar o xermolo revolucio- UCD pra restablecer un orde e unha imaxe que non esistían, ·- sobrancean represores franquistas . tan conocidos coma 
.ário que significaba a COPEL, secuestrando aos seus e que a loita dos presos, estaba evidenciando;; le.vando a gala Tavera, Go'nzalo Lópe?- González (ex-director da cárcel da 

ilitantes en fatos: UflS para Córdoba, out ros ao Puerto de _· o . seu pasado antifranquista que agora non ' pode apoñer , á Co-ruña o -membro do PSOE), ou Martiniano Martín, 
anta María, · ~ns poucos· para Badajoz; e así todo, crend~ . vista da sUa xestión, presentousenos en El Dueso aos director de Burgos, que nas vi$poras da Marcha Basca a 
_e coa división liquidarían o problema. Ficaban moi lonxe representantes da COPEL co seu pelexo de año e as suas Burgos entrnu na miña cela arremangado, a repartir leña, 

· "demócratas da UCD" que eda-separaci'ón, en trnques de ·ma.rieiras de "home bo",- decindo que ace-ptara a O.X. amparado por 30 antidisturbios pra me romper en cachos o 
xabar co movimento, había de espallalo por- todas· as e~clt.Ísivamente con mentes de· solucionar xa · dunha vez · cartel que tiña , conmemoraüvo dos fusil amentos de Txiki e 
risións; a inda lembro a chegada dos mil itántes do MPÁfAC "> aquel a terrible situación· que estaba - no· seu ponto máis Otaegi ., "Penitenciarios" desta caste son os que aseguir han 

COPEL a Córdoba, após de amotinaren en Tenerife · ál_xido ,tras do cobarde ·asesináto -_ do inesquencible · de asesorar a-xestión de Valdés· e con quen de'cide crear as 
secuestráronos de mañá cedo, e toda a sua ~quipaxe ; erarí · tompañeiro ·Agustfn Rueda.- Ao . longo de 6 horas, ' celulares de Burgos, El Puerto, Ocaña, "La Rotonda'' en 
s calzóns que traguian pastos e os de máis sórte, un bu2q) - ·dialogamos con el . os 12_ representantes, falounos da - Carabanchel e o departamento especial da Modelo en 
que foi causa tle ·que me sancionasen por arrecadar fondos .. : Reforma do Código Penal, da nova Lei Xe-ral Penitenciaria, ~ Barcelona. A todos estes sitios irnos chegando . pouco a 

ntre os presos para lles mercar xabón, papel 'hixiénico, - oa imposibilidade dun indulto que compensara "ª nosa pouco os presos máis significados da COPEL, sen razóns 
asta para os dentes e roupa para vestilos. · • . .- ·in?<L:Sta situac!ón e da sua disposición plena pra remediar de aparentes ou reais que xustifiquen confrnamentos semellan -

0 terror. franqu.ista, ainda má,is aguilloant~ na caaea, _. tqdG ·á triste reaiidade ·carcelaria .. OémoslÍe copia da nosa tes. Entramentras, a · construcción de Herrera de la Mancha 
iña sumid<?ªº preso na máis ver.goñenta abaixamento; até se· 'plataforma re ivindicativa, que cantiña 55 pontos que ían seguía ás carreiras, imitando ao mellar modelo italiano que 
ataba impunement~, como o ~aso do · asesinato de "El ·'dende a mnistía total"' á · desapar-ición de todas as tan bos resultados . lle dera ao coronel de "carabinieri", 
abi~hu,el_a" na Mod_elo de 'Barcelona, a _n:ians de · xuris·d:cci~ns especiaís ("Ley de · Peligrosidad Social"; actual Direct.or de Prisións en Italia, e que supuxera o ~in 
nc!onarios q~e despo1s · de lle !)aren _unha malle1ra brutal; abo.lición ·do Regulamento de- Pris ións, · legalización da dunha loita que os presos (sociais e políticos) mantiñan nese 

fogarono entre duas colchonetas, fe1tos que serían causa A~APE-; - depuración de xueces, ma_xistrados, fiscais, país. · 

.. ·................ _ .. ) .. 

I 

mostra de· outono 
VISITE A "~~OSTRA DE OUTOl\!O ·DE Pll\.~TURA E 

ESCULTURA GALEGA CONTEMPORANÉA" ORGANI
ZADA POLO NOSO SEMANARIO. 

NA COR.Ul\IA: DO 6 AO 25 DE NOVEMBR.0 NO QU IOSr' C 
ALFONSO.. . . . . · . . 

· EN VIGO: DO 28 DE NOVEMBRÓ AO 15 DE NADAL -NA SAl'A 
DE EXPOS __ ICIONS DO AXUNTAMENTO NOVO. · . 

----- * * *- -----

. ~mHA MOSTR.L\ REPRESENTATIVA DOS NOSÓS ME LLORE . 
PINTORES E ESCU LTORES CON MESAS REDON.bAS SO.BRE PRO-

BLEMAT ICA DA .ARTE GALEG A. NON DEIX E DE A~ISTIR 'A ELA. 
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-~HEMOS: 11PROTECC-IO~r' 
E MAIS R-ESPEITO 

~ ' 

Lévase~ talado _moito dé sempre, e ·en concreto neste 
Ano Internacional do Nena; qa importáncia -
dos cativos, dos seus direitos.e necesidades, _ 
aihda que a.s mái-S das veces Se 'mire a c'ousa desde 
perspectivas moraliz.antes e .paternalistas. · 

-Neste 'trabal lo imós entender. como "neQeza'' . 
_a etapa psic-oloxica que abrarigue n.eneza · 
_e -pre-adolescéncia,-ou .-sexa, desde o nacimerito 
aos quince anos .. 

IDENTÍCOS DIREITOS, 
DI FE RENTES NECESIDÁDES 

Non son un grupo de pres-ión...:. 
. na sociedadé, dependen para 
todo da famíli a e aind a non 
teñen . oríe11tada a sua ·· vida 
profesional. Hoxe, polo menos 
teóricqmente, t~ndese a protexer 
e atender ao neno con maior 
responsabilidade e-adicacjón que 
de vello_.,. podía quizais q~e polos 
descubrimentos e estudos feítos · 
pola psicolbxia como ciéncia e 
pala puericultura ·arredor da 
nen.ez coma u nha etapá do 
de_senrolo psicolóxico do - home 
distinta da adulta. Que ainda que 
a "inver)ción" da_ neneza date ao 
sécuto XVII 1, con Jean.-Jacques 
Houss·eau, non foi deiea este 

- sé cu fo ue ·se recoñeceu que m 
ne nos son. ind ivíduos con igt:Jais 
direitos e distintas necesidades·, 
ma is, polo contrario, non se fa i 
unha análise da esixéncia socíal e 
psicolóx ica desta etap·a do desen
rolo. lsto conleva .que, social _e 

persoas q.ueridas, e no que a 
única sa(da ,1 iberadora é, nesta 
fase da menez .. a destrución e o 
de sexo da própria morte. 

Mostra clara disto é 0 número 
- cr~cente de nen os fna ltratacfos 

, non xa' . p_sicolóxica, senón x~ 
físicamente, consecuéncia esta·_ 
que na n-osa sociedade van·se 
dando mol to !11áis a · miudo do 
qu se· qeberia dar.: 
A ATENCION AO 

-. NENO,. ~ARA CANDO? 
A fa lta..de adaptación· do Aen~ 

á realidade pol{tica e - sodal, 
. nótase na planificac.ión que da 

sua vida me.sm'a se fa.i. lCómo 
son as suas d iversións? . Progr~ 
m ámolos empregando os mejas 
de comunicación social . (prensa, 
rádio, TV), e e~uecemos os 
xogos, evitando que o · neno nos · 

estorbe, cíutándoll~ liberdade á/ 
ofe recéndolle uns · modelos ·a 
imitar irreais e perigosos. E 
senón, lembremo"s os accidentes 
tráxicos acontecidos · ao i·m.itar a 

. -~upen:n.án - ou ccalquer oufro 
~ mo~:Jelo agresivo : 

Pero é que o neno está ao 
servi'cio naso e da s·ociedade. ' 
Tempo é xa q_ue se leve a cabo o 

. cu mprimento dos· seus direito~ e 
· . necesidades infantis. 

. CARMEN F~RNANDEZ 
-GARCIA · 

"Sempre arrodeado de cativos, sémpre a xogar ... ". - -politicamente, non se plánifique 
a atención debida ªº nena, non 
se regu_len .os d ire'itos do .adulto. 
de cara a eL Polo _que, ·b.aixo 
destas premisas, falar dos seus 
direitos resulta unha falacia. 

. MarFelo'. Macías, 14-ba-ixo 
(Frente a Teletónic.a) · 

O día 18 do mes de outono 
do ano 1969 un mariñeiro é 
desembarcado no porto de Ce
de ira._ Estaba morto. A causa 
fora o desangue producido por 
un ha coite la que lle teri ra a 
perna cando estabJ a traba llar nó 
seu barco. Agardaban a sua 
muller e os seus tres tillos, Lln 
deles de dous anos. 

Pasado certo tempo e xa que 
o subsi'dio non era · suficiente · 
Para manter a casa, a nai comeza 
a traballar polas tardes nunha 
doceria. O peque no 1 Andrés, 
queda ao cu id ad o dos outro~ 
dous irmáns xa ínaiores. A sua 
vida desenrólase xunto cos 
outros viciños dun bairró de 
Cedeira coñeci_do polo nome de 
"Crónicas". 

Cando tiña catro a nos e 
coincidindo coa · sua entrada na 
escola, a irmá maior casa. o~ · 
amigos do · noivo fan·lle como 
regalo simbólico unha torca, por 
aquilo de "home casado · home 

.aforcadÓ" . . A partir des~ data, 
Andrés vai ocupar o cuarto que 
deixara valeiro , a sua irmá. 
Nunha esquina queda arrin.cona
da a torca. 

Na ·escala, André's ' desenrola 
un ha activ ida de completamente 
normal. P~cipa en todo"s os 
xogos, en ad.os os concursos . . No · 
equipo de tútboJ ~oza de admira~ 
ción e estima do resto dos · seus · 
compañeiros. A pesar de qué . 
permanece máis tempo nas rlJas 
do seu bairro que estudando, as 
notas, ao remate do cursé son 
boas. Os tillos d_as· outras ··famí- . 
lías son os seus amigos habitua"is. 
A bicicleta, os trens ... -son o seu 
enúe_tenimento. Menlres,' e.sperá 

a· volta da sua riaí do traballo. E 
para ela unha espécie de compa
Beiro, dado que o outro irmán 
que ficara na casa traballa .como 
fontaneiro todo o dia. Ao 
atardecer, nai e fillo ~ suben 
xu ntos para casa. As conversas, e 
confianza mútua entre eles é 
unha constante na vida dos dous. 

Ao comezar o presente curso, 
Andrés é trasladado ao outro 
grupo escolar da vila, o centro 
,''Nicolás del Ria". Segue senda 
un rapaz desperto, inquieto e 
mo i preocupado po·r todo o que 
acontece ao seu arredor. Era o 
p r imeiro en dar as respostas ás 
perguntas que os seus profesores 
lle's formula_ban e aporitábase 
sempre a todo aquilo que supu
xesé. iniciativa própria e atención 
por todo o que levaba a cabo. · 

O dia 18 deste mes parecia ser 
outro d ia mái$. claquera. Andrés 
levántase pra ir á escala. A hora 

.de comer volta para a sua casa.'
Po la tarde, nótase, móstrase· máis 
inquieto do normal ,nel. O ' 
timbre que soa 'nas aulas e o sinal ' 
do rema-te ·das clases .. Andrés. 
percorr-e o mesmo ·camiño de. 
sempre ~ , Na . sua . casa estao 
agardando a sua nai para que a 
acompañe xa que é o décimo 
cabodano 8a morte~ do se~ .pai. 
Sobe ao seu cuarto a cambiarse 

· de , ~oupa. A · vo~ da sua --nai 
insistindo ef'l que baixe rapida- '. 
rn.ente. deixa ouvirse por toda_ a 
·casa. E dado qué ~non r.ecebe 
unha respo'sta . de Andrés ·sube 
onde .él. Nu·n pé ún · calcetín, _o 

~outro desnudo, . unhé! silla· e . 
-aqueTa torca regalo de boda da 
~ua irmá arredor do seu pescozo. 
Tiña doce anos . . -

Do que se poderia -talar se 1 l , 

do trato u iscrim inatório QU1' t' 

)les · d~ asgundo a sua clase e 
condición social en' todos ü 

carnpos (educativo, xogos; .lecer-, 
· servícios médicos, alime-ntació.n, 

hixiene, comodidades elemeh
'ta is, etc.); pois se non esta 
.creada ' unha mf-nima infraestru

. tura ná sociedade, non se poden 
. s·atisfacer este- direitos e necesi
dades. 

A AUTOFRUSTRACION 

Todo isto leva; ademáis, a 
marxinación a que se ve submeti · 
do .o · neno e a menez·, por non 
te-r un- posta· nen ·un papel que · 
comprire na nosa _soc'iedade, 

- agudizado m,áis ainda falándo-
. m·os dunha ~ sociedade, como a 
galega, colonial. A comunidade · 
nen reHex.iona nen quer reflexio
·nar sobre o lugar 'que aqüél 
ocupa · na .. mesma. · ·Por ou-tra 
banda, cara~ten'stica da vida n~s 
sociedades .capitalistas, indusfria
lizadas e en vi'as de industriaiiZél- 1 

ción, e 'máis a(nda, en sociedades 
.coJonizaq.as·, etc-.:, levan a grande 
·número de alteracións da concita 
~ tras~ornos psicolóx-icos . ·da.s 
persóas.· adultos, que a~ _ máis das 

·veGes · descargan nos . n~nos as 
suas preocupáeión.s; e dadas ' as 
caracteri'sticas · do pensamento 
ou lóxica · ·infantil, tan ben 
descritas_ por Piaget, crean 'nos 
ne nos un mundo atafegamte, 
am'eazador, sen esperarizas ·Ae 
ftlturo .e enemigo pola falta de 

OURENSE 

Pl<4/llPBUP ·. 
, (O}/J//LEl/tJJ! . 



ANOSA~A 1 \. 

1 Vanessa Ramudo Hego vai para os seis anos. O primeiro da sua vida pasouno no Cruceir9, ao pé de Xove ( Lugo), 
despois xa veu a guardería e o pre-escolar nunha Académica das Pont~s e agora vive en Santiago e fai .primeiro . 
de EXB nun coléxio relixioso porque non .é doado atapar outra causa. Vanessa cámbia dé-conversa cando non 

. ten interese en comunicar algo -por exemplo, por qué duas persoas delxan de viver x1.1ntas, como o caso dos seus 
país-.. e mesm.o c~ando intuitivamente . ~1ntende as ce>;u~~s pe~o,ain?a lle falt~n instrume~tos· p~ra expli.calos, ~ j'a · ... 

bande1ra de E~pana non me ,gust9 na~fa . A sua sens1b1l1dade e grande; tamen q seu realismo lque tal che fo1? , 
perguntaballe decot~ : a sua ma1 mentres buscaba trabal·lo. MaL E Vc;rnes~a tarnén.-o pasaó.a m.oi mal. 

lVas moitas veces á Misa? ·· 
Eu.... asi regular... boe·no a 

.veces ... 
lE sabes o que é o 

Catecismo? 
~ O ·catecismo inda non o teño. 
E un lioro que por dentro dice a 
avemaría e todas esas c'ousas de 
rezar e de dios. 

lE sabes de onde veñen os 
ne nos? 

lC ando veñen?, da escola. 
Nón, onde estabas ti cando 

naceches. 
Ah! ! ! da barriga da miña 

nai... é que dame vergoña.:., 
\(contocho '. baixiño): mira, .sairr 
pola cuca. da mamá e o medico 
pu'xo un aparato. Entón nacin. 

Foches algunha vez · a unha 
manifestación lcomo é? 

Si, moitas vec~s, e é ir 
andando até un sitio lonxe e 
decir moi· alto as cousas. 

E a nosa .bandeira sabes cal é? 
A j:>a'ndeira branca cunha 

anxa azul e unha estrela ... 
despois está a baf19eira ·de Fraga 
cunha raia a~ul. 

¿ F alas sempre en galegq, 
V anesa? 

A veces, a veces ... pero 'falo 
mais galego que español 

lE na escola? 
A veces, na escola sempre 

.talamos español. .. Un d ia pois 

.falamos en galego, d ixemos os 
dias da s·emana · 

Ah! lensináronvos a dicer en 
galego os días da semana? · 

Ca! eu xa os sabia de 
memoria pero as .outras nenas 
non sabian nen o luns, nen 
martes, · nen mercoles, nen 
sábado. Nada! 

Ouviches falar do "ano 
internacion.al do neno" ls~bes o 

¡quP. 'é? ' 
Brrr ... 
lNon? e sabes o que é unha 

noticia. 
Si sei, o telediario 
Pero ná escola non che 

contaron· nada do "ano interna- . 
'cional do neno" 

Non 
Olla, falame do que fas na 

escola lcomo te levas · cos 
compañeiros? 

Oh! as veces ben, as veces 
-mal... hoxe estudei... non ~e 
acordo ben... d~ principio o 
calculo., e despois un xogo pero 
eu non suguei. .. e cos c~mpañei
ros ben. ' 

¿E con quen mellor, cos 
nenos ou coas nenas? 

lA ti que che parece? 
A min nada 
Levome mil lor con Ana, cos 

nenos tamén me levo ben pero 
non van m;mos á escola, namais é 
de nenas porque· ,ai lev·an toaos 
faldas, é un uniforme ' 

lE por qué non ~an nenos? 
Pois porque non é colexio de 

ne nos que so é de nenas 
Nas .Pontes, en cambio lian 

nenos e nenas? . ' 
Si 
E cal .che gostaba máis lnas 

. pontes ou aqu i? 

VANESSA 

Nas Pontes porque "este es un 
colegio · de monjas, todó vestido 
de monja" 

lE a ti gustabache máis cando 
che dab~n cl~se r~pa~as? 

Claro 1 

lE foches.á guarderia? . 
Eu si .. 

lOue facias ~ ló? 
Moitas cousas... era moi 

. revoltosa, h orne claro, era 
pequeniña estudaba pouquisimo, 
unha letra, xa . paraba; outra 
letra, xa paraba. Xogaba ~oa 

. mesa eran redondas e as sillas 
pe'queniñ-as eT' serntabame ali 
lnon sabes? ~nton u n1ha triraba a 
mesa pai:a un liado e eu ¡p.arra o 
outro ... lesto para qu~' é?' 

Pois o que nos dec1ilmo·s i..rnino 
oollendo aqu i praira llog10 esc1reber 
porque senó111 non me, a111:ori1ltio de -
todo. · o ,qu,e. diou:~"~he1s; 11ti.. ¡pero 
co ntame af1go 1miá1i:s; d;a g11u1.a.1r-1dle:1ir1i1a1. 

Tiñamos ,¡ ,1cu1llluirn-
piabamonos: .. .,., 

Outra c 1ousa •. c101.<111 .:x1e:11r11~1e1 1ma1w111J111-· 

¿que tal te, lleva:s?' 
Ben 
lCon todos? 
Si 
lE. pásalo ben cion 1elle,s? 
Si 
lDeixanch1e fa 'l1ar?' 
Si 
E cando e Stas na 1casa e poi~ 

exemplo. queres debuxar ou 
facer. calquer cousa ldéixanche 
tamén? 
• 1 Uiiii! . non sera para tanto ... -

lE xogar? 
. Xogar deixanme a veces; 

cando me teño que deüar non 
porque xa me levantan ás o ito da 
mañá. 

?E antes de facer unha cousa 
pergúntache algo, ao millor antes 
de encender a televisión? 

Oue vá! eu d igolle a eles pero 
se non queren tres e eu quera ... a 
maioria, se non queren tres ... 
pois entonces non ·a poido 
~ncender · 

¿E réñeñche moito? 
A vece_s, cando son mala. 
l.Pero reñenche cando fas 

' algunhi;i trartada .ou a veces sen 
que saibas ti por qué? 

Ah, porque son mala e porqut 
fago trastos. 

lSi? Ago.ra có~tame enton a
que xogas; por exemplo .cando 
estás na casa 

. Coas acuarelas ou coa Nanci 
ou senoñ cun moneco que está 
todo de bianco e leva aqui un 
lac"iño- ro ... digo azul, se chama .. . 
e t amén cun couso ue se chama 

Mocosete. 
lE ves ·moito a ,t~levis·ión, 

· góstache? 
A· veces . . Go~tame moitisimo . 
lOué é o que máis che gosta? 

Tarzán e os dibuxos animados 
e os" Angeles de Charlie". 

E cando saen os pallasos 
góstanche. 

Si ... tamen .... ai! ''La casa de 
la Pradera" 

lE ti tes moitos libros na casa, 
que non señan..os do coléxio? 

Si ... de Manuel Maria. 
¿cal? 

· O conto de Manuel Maria , .. e 
tamén "la ratita presumida", que 
xa ven en español, e tamén ... en 
galego tres ou catro. 

lE sabes calé o teu pals? 
Non, 
Pero lnon sabes nada? 

¿Galícia que é? 
O pai's noso. 
Enton se é o noso é o teu Lna 

~scola que che contan de 
Galícia? 

Nada. 
Pero nada, nada lseguro? 
Seguro. 
E ti que sabes de Galícia. 
Non sei nada, ¿que que tala a 

xente? galego ... . a min a luz non 
me fai daño nos ollos, 

· lCon quen vivias nas Pontes? 
Jo, coa mamá. 
E por qué v iñeches para 

1.. Santiago. 
Nen idea. 
¿Nen idea?, e ·onde che 

gusta~a máis estar aqui ou alá? 
Aló. 
Entón por qué non lle dis á 

mamá que vaia para aló. 
P<?rque . t~n que traba llar, 

vaiq .. ._ 

· · Antes · tamén/ vivías só con 
ela? 

Si. Cando tiña tr
0

es anos con 
ela e con papa '.'que agora está 
en Córdoba,-en Córdoba hace un 
calor a trescientos gramos, con el 

. hikine aun sudas". 
E por qué .est_á ali teu .p'ai, para .. 

traballar? · 
Claro. 
E con vive a.ló. 
Con la . novi~"· pero non é 

.mamá a novia xa ... 
. ANA CASTE LAO 
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O EST_ATUTO 

o martes desta semana co111P.zo u a · 
vota rse o articu lado do Estatuto q u e 
anda a negociarse por Madrid ;. ate 
·ho xe somente lle deron unha lei tu 1:a 
áo texto, leitura moi atenta parece 
se r xa que tardaro n case tres semanas 
en 'rematala. Claro que moito int~ese 
non debía haber, houbo x untari ias 
que non se celebraron e outras 
duraron ' so cuarenta minutos. Cabe 
deducir · que os parlamentarios fanse 
soli dários co sent.ir do pobp galega, 
en canto que a ambos os dous lles 
importa tres pitos o Estatuto . · 

CURIOSIDADES SOBOR 
DO ESTATUTO 

Porque curiosas son as opin1ons 
sóbor do mesmo : O Sr. Sobrado (PG) 
"Estou moi esperanzado , vai ser un 
bon Estatuto" . O Sr. Rodrígu ez 
Pardo (PSOE ) "desconfío, te ño reti 
céncias ... ". O Sr. Martín Vi lla (UCD) 
"Sería conveniente suprimir "nacio
nalidad", "poder gallego" .. . O Sr. 
Fraga lribarne (CD) .pensa o me·smo 
que o Sr. Martín Villa. O Sr. Rosón 
(UCD) ainda que pareza mentira non 
pensa como o Sr. Martín Villa 
(UCD), pero sintese tan optimista 
como o Sr. Sobrado (PG). Os do PSG 
din que os do PSA, que seica os 
rep resentan na Comisión Constitucio
na l, non dixeron o que dixeron sóbor 
da li ngua galega ... 

MENUDO FOLLON 
O DA USO 

Un dos sancionados de Ascón no 
momento de reincorporarse ao traba
!lo despois dun ano de suspensión de 
emprego e soldo- enterouse de que 
houbera un Pact o secreto" entre USO 
e a Empresa, polo can non entraria a 
t ra ballar. A USO de Madrid non o 
des111inti u e a -USO pontevedresa di 
qu e non lle vai facer caso. De todos 
xei tos o caso é vergoñento . 

O ALCALDE DE LUGO · 
XA SE CONTRADI 
NA PRIMEIRA 
INTERVENCION 

O Sr. Novo Freira (UCE), novo 
alcalde de Lugo, no seu discurso de 
toma de posesión dixo que seria "un 
alca lde democrático" e que pedía a 
colaboración de todos. O concellal do 
Bloque Ramiro Gaioso quixo pedirlle 
_que se debatese urxentemente o 
problema de FRI GSA-CARCESA e o 
Sr. Novo Freire non lle deixou nen 
plantexalo, e iso que el falara antes 
sen que se declarase a urxéncia. O 
PCE por meio do Sr. Dafonte tamén 
o pediu, negándose o alcalde, 1pero 
de1xando ta lar polo menos ao conce· 
llal do PCE, que aos do Bloque nen 
1so. Ao fina l non -se falou e toda a . 
oposición municipal agás CD fixo 
constar a sua protesta. 

7.5001RABALLADOR ES 
DO SECTOR NAVAL 
REGULADOS 

Xa se ch egou a un acordo entre as 
centr'ais sindicais CC.00., UGT, e 
ELA-STV, a patronal (CEOE) e o 
Go~e r no neste sentido para "resó.1-
ver o da crise naval. · 

O CAN DO PRESIDEN
TE DA XUNTA · 

f ~oda a prensa ga lega e até a estatal 
ixeronse eco de que o Sr. Quiroga 

Perdeu · o seu can. Nós ademáis de 
f~cer votos para que o Sr. Quiroga 
~:cupere o masttñ perdido, tamén os 

cernos a todos· os santos do ceü 
Para· que a . "Carallitat" de Gal ' · pr . 1c1a 

.' oporc ione algunha not ícia se ria · 
Porque_ ter que agarrarse a perda du~ 
can ... · . 

HAY OUE SER 
RESPONSABLES 

. Dixo D. Nicolás Redondo secretá- · 
rio xeral da - UGT qlle , ~cudiu a' 

Cando comencei con esta 
car_ta , entreaberi:a, ~ coidab·a 
que ia ser dif!'cil atapar; 
semana tras seri\ana, un tema 
d e que falarche, máis agora 
do que se trata é de que 
mi lienta ,.. temas se · v.olven 
contra m in e non me deix an 
escoller . 

Por u nha banda, o papa de . 
Roma anda ceiba polo · 
mundo enteiro facendo a sua 

· propaganda. Este pape é o 
papa do imperiali·smo e da 
reacción, unha grande imaxe 
paternal de abó deportista de 
cara afóra, pero a = sua 
mensaxe mete medo. Nen lle . 
chista o aborto nen o d ivórcio 
nen a "esperiéncia prematri
monial" nen a homofil ia nen 
nada que non seña o ténis ou 
calque ra outro deporte baril e 
anglosaxón. O seu anticomu
nismo militante e o seu 
procapitalismo tácito énche
me de terror, pois como d icia 
Castelao, é o medo que mete 
medo. E dá acoro ver como as 
pretendidas diferéncias reli
xiosas son auga de· casta.ñas, 
pois.. o señor. Carter é 
protestante, e máis emporiso 
ben que lle deu aire á visita de 
Xan Paulo áos USA. Eu 
supoño que será o gusto polos 
manises o que os xongue. 
Bone negocio fixo a cúria 
romana con este polaco. 

' sant iago para as1st1r áo Co.ny1·-, 
galega desa central. "Yo no amen., 
con una huelga general''. - engadiÚ 

DIMITE COMO CONCE 
LLAL O CABEZA DE 
LISTA DO PSOE EN 
OURENSE 

O Sr . Sueiro, candidato a alcaldía 
ourensana ·polo PSOE e actual tenen 
te de alcalde, presentou a sua 
dimisión "alegando razones familia
res" , parece que as razóns son outras, 
o Sr. Sueiro impediu o triunfo dunha 
moción presentada polo Bloque e 
apoiada pola esquerda municipal 
sobre da Urbanización do- CI ub 
Sevill a co seu voto (houbo empate 
que reso lveu o alcalde co seu voto 
cualificado), tamén tense aposto a 
que os concellais cobren dos conce
llos, contra a opir;iión do seu partido. 

UNHA_PASTA GANSA 

As ?ETENTA MIL PESETAS que 
ten de soldo o Alcalde de BAior.ia, hai 
cap ita is de provincia onde non se 
atreveron a tanto . 

_REPRESION 

O Gobernador Civil de A Coruña 
acaba de abrir expedient~ guberna
mental contra Xosé Guerreiro Pena , 
Fermíri .AlbeTte Paz Lamiguei 1·0 
(memb ros d¡:¡ Dirección Local da 
1.N .G'. ); Eladio Bellas G aJlego, a(;U
sanc;loos de encabezas· ur·~1a mánifes
tación "no autorizada" celebrada na 
localidade de As Pontes . A citada 
manifestación seria organizada pola 
central ·patriótica l.N .G . dentro da 
X ornada de .Lo ita do _28 , 1 

Pastos ep contacto . cos expedien
teados, aclararían que a manifesta
ción seria solicitada comprindo todos 
e cada un clos requisitos legais 
estabe1ecidos, e ªº non . recebef 
contestación en nun sentido nen 
noutro do Gobernador, consideraron 
que esta estaba autor.izada, mani fes-

. ~ándonos , a sua extrañeza pola de ci
sión do Gobernador de incoar expe 
diente gubernativo contra eles . 

A NosATEBB.A 6 

carta .· entreaberta 

A.T.S. 1t-on admiti
dos en. medicina 

V 1ntecinco ATS de d1ve1 sas 
zonas da Nación toparónse coa 
salpresa de non ser admitidos na 
facultade de ·Medic1na a pesares 
de que no impreso rlúmero 2 do 
.sobre da matricula e máis _na 
convocatoria da Universidade se 
dá acceso .direeto a aqueles ATS 
que esteñan en posesión do 
título e do bachiller super ior. 

Diante dista situación : os · 
afectados foron f·alar co se~reta
rio. A resposta que lleS. ·d~u foi 
que, da noite pra o dia , e se.n 
previo aviso aos solicitantes de . ' 
ingreso en dita facultade, a . 
_Xunfa de Goberno decidira de 
non admitilos porque considera
b¡;¡, que estaban m á!s capacitados 
os e1studiantes· de Veterin'.aria, 
Farmác"ia ... -

Noustante, - noutros· sitios, 
coma Vale'ncia, ·os titulados de 
ATS foron admitidos. 

1 ste novo feíto de select iv ida
de vén demostrar que a 
desinformación e a manipulación 
está á orde do día, en canto ·que 

- no mes de abril . ~e l les 
confirmara que prévia presenta- · · 
c1on do título de bachiller 
superior e o de ATS terian 

-ac,ceso directo á Universidade, e 
xa que mesmo nq impreso 
número 2 ~do sobre de matrícula 
e no apartado terceiro ·da 
convocatória da Universidade se 
estipula o acc_e'so direct_o néstes 
ca.sos. · 

Ante · ista sltuac.ión, p lantexa-
da, o .vindeiro martes ás 12 da 
m~ña celebrarase unha reunión 
dos PresidentS?S de Co l.exios de 
ATs · de toda Galícia co Rector 
da Un iversidade pra tré;ltar o 
tema. 

Má is aqu i por .Lugo anda
mos con choios papal-mun ic i
pas, po is a . voz po·puli -xa 
que .estamos_ metidos nesto 
semp.re cad rán ben os latins-

, di que ter:nos "papa ~~evo", e 
seica é verdade. Po.lo menos 
o "tou r_ de force" q'ue f ixo ~
al~alde · .. é cousa · fina e 
xe-sui'tica, cando tal dia coma 
onte andaba d ic indo que ia a 
Madrid a -acelerar ·a recal ifica
c ió n dos te;reos da Frigsa, e 
tal día coma hoxe, .. en cando 
_d~iíolveron n esped iente s~en. 
recalificar, dixo que esto .é un 

- gran~e trunfo queréndose 
apunté;lr o carro dos que 
pedian eSto, . que por certo. 
eran. os · do Bloqu{ Ti xa 
sabes que o alcálae é un 
ex-xefe de C~ritas~ .e o séu 
xesui'ti~b - comportamentci fai7. 
que moitos viciños pensen nel 

. : pra outrps cargos. 

entre outras causas , aquel 
axtJntar:nento ·aprobara a res· 
tauración da toponímia , _por 
duas veces, unha delas a caúsá 
dcinha moción do B'lóque e 
ou tra a ínstáncias do Frente 
Cultural da Asamble a. Resul
ta que o Süso de-Muñís estaba 
moi cori tente e púxose a facer 
o proxecto de restaáración , 
poñéndoll~ áos lugares os. seus 
no mes. aUténticos. Rematado, 
presentou ó Pleno un escrito 
de tres ou· catro fólios, e os da 
UCD e máis "os ''indep·enden-

. tes", d ar:ido en trasacordo, 
d i_xéronlle que · nanai, que se. 
desacordaban do acordado. 
Ast ra lle d ixeron tamén que 
pra volver os nomes ó galega 
había que consu'ltar ós viciños 
ou fácer un referendo ou 
uht:ia puñeta desas. Ante tal 
resposta, o Suso andaba 
seriamente preocupado pola· 
saude mental de ucedeos e 
}ry:lependentes; p~is por unha 
-banda a an:mésia, e pola 
outra, dixo, cando castrapea-

Porque é. notório, se.guindo . 
coas noti'cias locás, que xa hai 
ben tempo que a d iócese de 
Lugo está sen bispo, de~ue 
se xubilou -o Dr. · Ona de 
Echave, popülárr:n.ente coñer,i
do por óutro apelativo ben 
doado de imaxinar, máis que 
_eu non escribo aquí. 

ron os n.omes, quen coño· nos..· 
consultou? Seica hai ali un 
indepenc;iente peruano - que· 

\ tén moitó a teima a hispani-

. E .agora vaj da Montaña, 
. po is estoutro ·d ia estiven co 

Suso de Muñís, ' que é . 
concellal en Návia de. Suarna. · 
Creo que en A NOSA 
TE'R RA xa sai'u ·dita que 

' dade, e por eso. Ou secadra 
p'orque . os mandama is da 
UCD p rovincial 1 les reñe ron 
ós seus correlixionários de 
Náv La por se deixaren c omer a 
.moral sendo namais ca dous 
os do Bloque. · 

DARIO XOHAN CABANA 

Correos traslada a un c-oncellal 

d~ Blo'qu~ 

·Mariano Abalo, concellal polo 
Bloque en Cangas, funciÓnário 
do Servicio de Correes dende hai · · 
dous anos e · meio, ven de recibir 
a · cirde de traslado . forzoso. A 
pesares de . solkitar aclarac.ións 
das razóns do seu traslado na 
orde mandada dende Mad(ld, e a 
pesares de · que . coincide m.m 
mo.mento en que na p-lantilia 
quedan menos traballadores dos ' 
que tan falla, ainda non recibiU 

· resposta ningunha. · 
Por un ha banda, O · despraza-' 

mento coincide cu nha.' fase en . 
que os cbncéllos de Cangas,· 
Moaña e Bueu presentáron un 
plan de Trapsporte da Ria e os 
seus · alcaldes se . pronunciaron 
pola apertura da ponte de 
Rande. ~ asemade, cando se está -

elaborando un proxecto de 
Mancomunidade d~ Municipios. 

Por outra banda, o felto do 
desprazamento forozo vén de
mostrar que se .vulnera a •, 
posibilidade de que un concellal 
siga a defender os· intereses 
populares, e a tot~I indifensión t 
na que se atopan os concellais, e 
sabor de todo, aquiles que ~evan 
adiante unah política nacional
popular. Tamé e preciso destacar 
que ':Jnha vez máis, o despraza
r:ne.n.fu .. do Mariano Abalo vén 
supoñer a negación do dereito 
que tén toda persoa a traballar 
.na sua terra, en canto que en 
casQ de. non aceptar a .orde, nun 
prazo de dez· dias iaselle 
propoñer o seu cese ao Director 
Xe,r_al. 
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A NOSA TIBBA · s -. 

Cando este semanario saia á r~a, o venres dia 26, 
·. ~scomanzará en Bilbó un xuicio contra Ónce · · 

mulleres, dúas delas acusadas de prácticas 
abortivas e as outras nove de-ter abortado 
voluntariamente, S-endo todas'..elas ·mw lleres 
pertenecent~s ás cl.ases"t·rabal lado ras. Teñen 
permanecido en Vibertade provisional den'dé Outono 
do 1976, fecha na que foron detedas, ñon sendo unha 
de(as, que S!Jfreu cadea perta de oito meses. 
As pe tic ións de penas do fiscal, baseándose ·na 
actual lexislación e_ncol de{ aborto -(art. 411 e sg_ts 
do Código. Penal) elévanse a seis anos de cade<l · 
por cada "del ito", cte resultas do cal as dúas 
encartadas acus.adas de .realiza( prácticªs 
abortivas serían··conaenadas a ur::ibos sesenta 
anos de cadea, e as nove restantes,.a .seis mese.s 
e máis un dia. . .. 

Resulta - evidente, asegún O" . 

visto, que a. lexislación do 
Estado español respecto do abor
to é clara.mente represiva, situán
dose a nivel de paises como Q~ 
de Amé rica do .Sur, Filipinas, · 
países africanos ai'nda sometidos 
ó. neo-colonialismo e países.euro
peos como a Rpa. de lrlan·d~, 
onde a incidencia da moral . 
católica na sociedade e, conse
cuentemente, nas leises civiles é 
tan outa como no Estado espa~ 
ñol 

~sta lexislación t'omenta esúa
ordi.nariamente o aborto; son 
sempre os másimos defensores 
da vida do feto, os que se 
é¡ipresuran a relegalo unha vez 
nacido, negándolle o seu dereito 
a vivir sin discriminacións. Abon
da ria p~rarse na problemática da 
nai solt~ira: tanto ela como o 
seu fillo teñen sido, dende 
sempre, marxihados, süfr.i ndo .. 
t€ldo .tipo de 'vexacións ,por parte 
daqueles que esixen que o neno 
naza. pro que, unha vez nacido, 
re pud ia ,no . 

AS LE.ISES 

Esta lexisl¡:¡ción represiva afee-· 
ta sobremaneira as mulleres das 
clases traballadoras, que non 
teñen nin acceso doado ós 
anticoncpetiv.os nin información 
,Sobre eles, é que - non poden 
.costearse, a diferencia das mulle-. 
res das clases máis acokodadas, .. 
un ah.orto na Gran Bretaña, on~e 

se atopa legaliiado pro .convertí- " · 
dci ilun negoeio privado, das 
chamadas "cl(nica~ voluntarias", 
_surtidas . na sua maioría de ' 
clientelea estranxeira, maiormeh~ 
te .. · do Estado españoL. Non · 

¡ -ocurre · O ·mesmo no Ulster ou 
l . ~ landa do Nort~, bcupada polo 

_, exército inglés e _pérteneceinte ' ó 
mesmo estado, onde nin- siqüera : 
se atopan legalizados os anticon· · < 
ceptfvos (.! ! ! ). . 

. ·A maiorfa das lexislacións ·do · 
mundo teñen- legalizado o abor
to, ·.aínda que en moitos ·casos 
(s.obor de todo · nos · paises 
pertenecentes ó .''b-loque occi
dental'') non considéránd~o co
mo ·un dere·ito da muller, senon 
atendendo ás circunstancias da . 
que desexa abortar; cando peli.

'gra a vida da n.ia, en. caso dé 
violanción O'U abuso sex_ual, caso_ 
de malformación. do feto ~ e por 

1circunstaocjas econó_mico-soci9-
les qu.e non perfr) iten que o ne no . 
sexa ·educado nunhas mínim~s 

·condicións. 

.E OS FEITOS 
Ante o . irrefutable feito dós 

300 .. 000 abor:tós q~e .anualmente · 
se realizan no Esta~:lo e~añol ,_na 
sua maioffa cunhas condicións 

. san'itarias lnf.imas, aS- organiza
ción feministas e grupos políti
cos téñense d_éfinido s0b.or do 
problema, considerando o abor
to como un dereito da mu.ller 
exercible como 'último r.ecurso, 

. no caso de que non teñan 

.. 
resuitado efectivos ós métddos 
anticonceptivos utilizados. Pra 

. esto e p'ra disminuir o número de .. 
abortos spn precisas_ uhha . chea 
de rredidas enfocadas á educació,n 
sexual da p.oboación; adulh1 e 
adolescente, tales cómo: Ensino 

.nos centros .esta_tais da fi'sioloxi'a 

sexual hu mana, p_oten~iación das · 
c;onsultas ·materno-infantis e dos ·_ 

, Centros de Planificacipn F ami-
, J iar e - de · información sexual, 

utilización dos .medios de comu- . 
nicatión (radio e TV) prá emi-

.. si.ón -de programas de -educación · 
sexQal, así. . como a _. amplia 
difusión dos métodos a·nticon
cepÜvos po~ parte do~- ce11tros da 
S. · Social e, asimesmo, · que · o 
aborto seña gratuito e a cargo da 
S. Social. 

CAMPAÑA DE 
·SOUDARIDADE . 

Respecto do caso das once 
mu·lleres encausadas en Bilbao, 
téñense !evado adiante actos de 
solidaridade en diferentes· puntos 
do Estado. En Santiagb os 
movimentds _fem ín istas convoca-
ron uriha manifestacióñ o sábado 
dia 20, e presentaron unha · 
moción ó respecto ó tn1vérso dos 
concellales . do BN-PG, UG, 
PSOE, PCG no Axuniámento, 
con prego de inclusión no- orde 
do dia, prego que noñ m~receu ' a· 
niáLs t¡l(nima consideración i)or 
parte do Alcalde da ·uco, Sr. 
Souto Paz, cated rati~o tamén na 
F~acultade de Dereito. 

-.A devaodita moción, . el~borá
da pola Asociación ·Galega da 

·Muller.,_ Grupo r:=eminista de 
" Santi?go ·e Mulleres lndependen
. tes, pretefldÍa ~onseguir o pro

nu:nciamento favorable .do Pleño 
n~specto da solicitude de amnis
tia prás encartadas de 841bao, e 

, tél_mén qué se asomase a solidari
dade · cos actos. que se. están a 
ce.lebra_r estos dias. Facía asimes
mo ·r.efer:encia a moción á urxen
te necesidade de creación · de 

· · centros de información sexual e 
o .contr,ol da natalidade. 

· Outra actividade realizada po-
.. los · grupos feministas . foi a 

percur.a d_e per~o de · quinientas 
firmas de médicos, abogados, 
alcaldes, dirixentes políticos e , 
sindrcales, · psiquiatras.,. psicólo
gos~ ... -etc. pronunciándose con-

. tra do . xuicio e solidarizándose 
coas acusadas, esixindo a: sua 
amnistia. - · 

Esixindo tamén . a anmistía 
prás .acusadas, a AN·-PG curséu 
un .telegrama a Audiencia Provin~ 
cial de- Silbad, solidarizándose 
coa '. loita e rexéitando a represe-
sión xudicial. · ·- ' 

Dentro da mesma campaña, o 
mércoles dia 241, réalizouse un 
peche en .Santiago, nas depen

.. dencias do Xuzgado, · sito no 
Paza de Raxoi, de 'onde máis de 
cen mull.eres 'foron · desaloxádas 

· . polas· FOP, dempois_ "de reit eq:i
das chamadas telefónicas do Sr. 
'Alcalde, esix.indo · á policía o 
desaloxo dos pechados. Queda 
claro, pois, pra todos,· qlien se 
situa · de cada · bando e qué 
interese~ se defenden en cada 
caso._. 

. rportuorio aquelar:re · estatutário tivo este 
··semana a participación pública, en entrevista dé Pedro 
Calvo Hernando., coñecido comentarista poi ítico con 
colunas. en rrjoitos ·xarnais españois, do Sr .. Marcos 

· Vizcaya_, -diputado ·~o Pl\)V e membro da R_Onéncia 
_que ,debate o Estatuto de Gii (cia. O diputado basco, · 
ao .que · parece insprrado, informado e de-' mútuo 

· ac.ordo co P~r.tido Galeguista, xa .que defende as suas 
_ p~slcjóns na Comisión Constitucional do Congreso, · 
de.el.ara que "en Gal ícia a 'sua- 1 íngua perdeuse en -· 

· moitas aldeas e bair ios e o seu uso recuou porque o 
que .in~eresaba en moitos lugares era aprender 
ca.stelán. O estatuto galega ten q'ue ser un 
instrumento ·para que a nacesidade de aprender a 
1 íngua qued~ potenciada". Por su posta, isto non pasa 
en Cataluña e nen siquer en Euskádi porque "está 
dabondo asumido o euskera por sectores populares, 
gráci-as aos cales · pudo sobrevive~, pois as clases altas 
tiñan-lle noxo". 

Estamos d iante dunha xoia interpretativa, tlpica de quen 
no ri só déscoñece a realidade do seu próprio país senón, o que 
.é pior, atreve se a pontificar sóbor de out ro polo que non sen te 
nengún. tipo de inter-ese, como non sexa o de dar unha visión 
tópica e despreciativa, ignorando o próprio xornal no que 
aparecia a entrevista ao S r. Marcos Vizcaya inxer ia unha 
información que daba conta de que· a UCD de Pontevedra 
_estaba disposta a denunciar ao Ministério de Educación e 
mesmo ao · Sr. Suárez as irregularidades cometidas en rnoitos 
Institutos e Colexios de EXB nos que se impartían :::!,.. .;s 0 n 
galego de diver5as materias, v.iolando o Decreto de Bili;igüi :; r11 c . 
lsto é, a nosa realidad e reivirn;Hcativa, -a nivel socia'!, c 5 _ ~ mo i. 
por ·e.f-1riba do que permiten os _ textos legais en materia 
lirigüística e, máis e Q_ · concreto, no ensino estatal a 
galegu iz.ación é maior, sóbor de todo no nivel de Bachelrelato, 
que ·a catalanización en Cataluña ou, non digamos xa, a 
e_uskarización en Euskádi. Como se ve, non fai fa lta que nos 
.exuden con textos legais a potenciar o uso da nosa língua. Fai 
falta que estes non se empreguen nen . elaboren para 
-reprimirnos, para combater o que, nos derradeiros anos, 
levamos . conseguido cos r:iosos próprios e.sforzos. lsto 
descoñecenrío os pontif icadores atrevidos de tora e parecen 
ignoralo moito's acomplexados oportunistas de dentro, 
desexosos de im itacións imposibeis e desacougados por ter 
na·do nun país que, precisamente por non ser -económica nen 
social nen culturalmente desenvolto, como moitos europeus, 
ten un corpo social en ascenso inda que non dominante, máis 
ci'a 11 ificado, crítico e con per.spectivas de futuro, que aqueles 
que 'presumen de ter unha conciéncia nacionc~I clara. 

EN DEFENSA DO 
ENSINO ESTATAL 

As decla~acións do Sr. O.tero Novás de que o Estado 
pagará os gastos ás tamllias que env ien aos seus tillos aos · 
colexfos privaflos, significan .a aplicación da Constitución 

· española até ·as suas ultimás consecuéncias en matéria 
educativa. Constitución e princi'pios educativos cos que non 
están en desacordo nen a - esquerda española nen o 
·pseudonacionalismo, como o representado polo Sr. Marcos 

v'izcaya. Precisamente, . o único lugar do Estado onde esta 
polffica · foi contestada sen ambigüedades é Galícia. Os · 
p.rofesores de Bachel relato dos 1 nsthutos realizaron unha fol~a · 
o dia 24-en defensa dunha táboa reivindicativa na que se p'ed"ra 
·a ·estabilidade para toqo o profesorado . e' se declaraban en 
defensa do ensino estatal e en co'ntra das su.bvencións ao 
·ensino privooo. Ta~ante decfaracióh que nen aos partidos rie~ 
aos sindieatp_s da esquerda española gosta nada, a xulga'r pola 
sua actitude en asambleas de traballadores~do ensino. Pero en 
Galíci'a non poden impoñer o siléncio cómplice que si impoñen 
en Cataluña, por exemplo. Coa- mesma táboa reividi.cativa 
an~ncian manifestaci.óns en todas as grandes vilas galegas para 
o dia 6 de nÓvembro: A defensa de ~rvicios públicos como o 

·. ensind; · iguais para : todos, gr~tuitos e autenticamente libres, 
que" só pode garantizar minimar.n.ente o .. ~Stado, serve aos 
inte-reses dos trabéiMadores. En Galléia hai moita xente que , 
a inda vota UCO, PSOE e CD, como di Marcós Vizcaya, pero en . 
'. . . ' '· 

Gali'cia 'tamén é a única nadó~ do ·Estado onde un se<;tor vivo, 
áétu-an_te, dá poboación t.en as cousas moi clariñas:.. ·.· .· . 
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FRANCl.SCÓ DE MOURE, 
ESCULTOR DO SECULO · 

XVII 

Dúrante os reinados eje Car los 
e má is de Felipe 11 a 

explotación sanguiñolenta das 
Américas é o xe'ito de. ir. 

· mantendo un lmpério "no que 
non se · poñia o sol". Non 
ob~tante a fame e a peste faciari 
estragos nos foga_res ·do Renaci-
merito. 

Aos portas galegas chegan as 
escuadras, os pe i raos ferven de 
soldados, de aventure iros_ e de 
frades. A pirat_eria de Drake e 
dos berberiscos tiña asombradas 
e temerosas ás . xentes do mar. 
Pala outra bar:ida a tranquilidade 
dos mosteiros vese rexida, desde 
os tempos dos Reis Católicos, 
pala Congregación de Castela. E 
neste tempo de desfeita cando 
nace en Compostela no ano 
1576 o escu 1 to r Francisco de 
Moure. Desde a sua infáncia será 
Ourense quen lle dará as gubias e 

andando· aterra 
OS VELLOS CH EGOS 

DO PAIS 
Polo que semella a Eirexa está 

· uf.rindo unha gran crisis de 
voc.aciós. En Galicia hai xa 
seminarios que pecharon as suas 
portas, entre eles o de Santa 
Caterina de . Mondoñedo por 
cuias aulas pasaron importantes 
poetas galegos, como Noriega . 
Varela e Aquilir:io Iglesia Alvari
ño. Hai diócesis nas que, 
dalgunhos- anos pra acó, non 
houbo ningunha ordenación 
sacerdotal. A maior parte das 
parroquias rurales están sen 
crego. Cada crego que marre ou 
se xubila non ten sustitución. 

Entre os vellos cregos ql..!e . 
coñecln habia xente moi singular 
e moi conera -e nunca mellor 
empregada a palabra-. Os 
lugueses de hai anos ainda 

. lembran a D. Emilio Bertolaza, 
xa moi vello, pequeniño como 
un garabanzo, que vivía no asilo 
e decia misa na parroquia de San 
Pedro . Cancio enganchaba des-

\ 

arredor de nós 
. COBR EGA.S, COBRAS 

, E SERPES 

. Deci'ame un ·home, pola parte 
· de Roncudo, perto de Corme, 
· que el coñecia várias castes de 
. culebras , e • máis de 'cóbregas, 

estas máis pintaradas que as 
· ou tras , e que as vía coleando e 

co.rrer moito cando hai sol, coa 
tes.ta erguida e o carpo a rastras, 
subinao a calquer si'tio "a pes~r 
de ·non 'ter pernas': . Contaba que 

· por unha vez, ·sen reparar se lle 
piéara unha ou. fara somente por 
lle poñer por ~iba o brazo,
tivéranlle que poñer qu irice 
inxeccións, e que. antes o que . 
facian n,este caso era ferver auga, 
e c~llendo ~nha "pedra · de 
ven~no" para_poñelé! pofa pacte 
on.de .. trabou a cóbrega, e 
botándolle auga fervendo nove 
días arreo ti raba . polo·· veneno. 
Ben dicia que 'se hai u nha a 
carón .da casa, fais.e lume . con 
zapatos -vellos, coiros, gomas, e 
co . cheiro marchan e xa non se 
~-m.ais. 

a? · mañas para ~ arte da 
escultura O po_rtugués Alonso 
M a1 tinez gÚ ia ralle a man nos 

coidada a unha rapaza pola rua 
metial le unhos bel iscos enormes. 
A sua misa tiña sempres ,moita_ 
clientela. Cando o axudante tiña 
que -11e botar viño rio cáliz, D. 
Emilio· sempre protest-aba con 
voz alporiz9da. 

-Echa mas, coño, echa ma$ 
que este casi no se ve. / 

En Rábade houqo.dóus cregos 
moi famosos, que eran irmáns: 
D. Eleuterio e Xan o Godeno, 
que era da carreira breve. Cando 
iban arar,· D. Eleuterio era 6 que 
chamaba o gando e Xan o que 
termaba do arado. Xa_n 'andapa 
tratando nas vacas polas feiras e 
tiña ·unha amiga íntima e 
pelirroxa, que lle chamaban a 
"Rexidora" e vivia na parroquia 
de Saavedra . A xente ainda 
rembra pnha breve homilia de 
Xan o Godeno, que é como 
sigue: 

- O xoves que ven celebrare
mos o preceuto e tendes que 
C()nfi:>sa1vo . Así qu e xa o 
'>-ili• rl <' . ~ " ll i1 mán pót'lt ·t · .e nos 

As xentes conf.unde·n ·moitas 
ospécies, diferenciando todo o 
máis as cobras de auga (pois 
andan polo . rio), as cobras (case · 
todas as demáis menos a víbora).-, 
a vlbora ou cobra-v(bora, · e o 
cult!brón (que é a Malpolon) _, 
coidando ·moitas vec,;es que todas
.son pezoñentas. 

., .. De feito non é doado 
diferencialas se non tes a 
posibil idade dunha ob'servacióh 
detal·lada. Ternos que •separar as 
Viperidae e ,Colubridae~ de tal 
xeito que nas ·primeiras o ol_lo _é 

~ como o dos gatos, pois teñen ·á 
pupila álongada verticalmente, 
mentres nas outras é redonda; 
nas-·· p;imeiras · o debuxo db 
lombo é como unha ba .nda 
escura con · manchiñas' negras no 
borde, dentro de qu;as framrns 
Claras, e as .outras póden0 im i ·di" 
per.o non chegar a ese cor:itraste. 

Veleiqui ternos que d~ntro das 
vt'boras hai na nosa terra, .que se 
saiba, duas _espécies, ... a Vipera 
seoanei e a Vipera latastei, tendo 
.esta segunda o. fuciño respingón .. 

seus primeiros pasos . Velal como 
v·an na(S.endo as óbras de Moure 
nun . tempo "que a a~te do 

~Renacimento, cando o estifo de 
Juan de Herrera, sí n:tese dos 
elementos xeométricos, das esfe
ras, q.1b_os, pináculos, piramid~is, 
vai cobrindo as obras qu~ se 
reforma,n na mesma· p'rovfnc_1a 
ourensana: · Montederramo., R i-

. bas .do Sil, Oseira. Aquí é onde a 
escultura en mé!deira de Mou re, 
move os priegues dos hábitos .e 

. das safas, dándolle xa xeitos 
barrocos, nuns tempos nos que 

. os . cánones non deixaban fux ir 
do amaneiramento renacentista. 

Xoán de Angés, le0nés, 
coñecedor das · técnicas de Juan 
de Juni, traballa no coro da 

- Catedral de Ourense, . Moure 
aprende ali un modelo ao que 
-seguirá na ·sua xuventude, máis 
pouco a ' pouco o artista galego 
deíxase lev·ar polo naturalismo 
que -a moda vai esixindo. Os 
priegues fan curvas angulosas, 
m~rcanse as anatomias a través 
das roupas, as facianas déixanse 
hese . mümento místic'b do 

1 --

. 
homes e eu poñerein:e nas 
mulleres. 

-Moi amigo persoal-do que esto 
escribe foi o coadxutor _de 
Robra, D . . Manuel Castro, tamén 
da ·carreira · breve, · coñeéido 

· popularmente. por · "Zoquiñas", 
gran . gacfañeiro, que_- so sabia .. 
xous sermós que repetia sempre: 
os deberes que os_pais de familiá 
teñen cos se-us fil ·l os e vicive-rsa. 
Un-dia qu~ foidecirm,isa a miña ·· 
tribu, á hora da hofnilia- a .xénte 
riuse del. G señor Zoquiñas 

, decatouse e d ixo: 
-No e·stá bien rirse d~.rn probe 

saGerdote. _Consideren que está 
Jesucristo hablando e-n nombre - . ' 

mio. . 
Ainda lembro .a D. Xohán 

Laia, que. peliteou moitos anos 
-co bispo de Lugo Dr. B!'llanzá e, 
a p~sar deso, cando morr,eu no 
asilo de Lugo, nos . anos 
cincu~nta e tantos, -deixou cinw 
millóns de pesetas que herd aron 
dud e;. fill _as que tiña. 

· extase, entre o sorriso e· a cloo r. perna, a barba cai en - rul ~S, ·o 
E·. veleiqo( .· o San R QL!if\o. da ouro do estofado dálle 1:1nha 
-Catedral :de Ourense cun an.xo -- riqúeza mesrnam~·nte barroca .. '.o 

: qUe lle ·cura a~ -f¡3r1das da p~ma e -_ San Bartolomeu de .. B_eade e wnha , · 
o can a .sua beira, imaxe esta. que · lección de anatomra que s·e·deixa 
influ·irá ._en .mqiras~~ outras f.eitas :· ver - entre os farrapos c!unha 
polos an:i.stas do ., Pobo. Pai:a as ·_> túnica. e·sgazada, o Diaño prer:i~.i
ermidas · e -pa1;í·óquiás· - galegas . . do df·cad-ea qÜe leva ·a -· s;:ú1to, 
Santi~os estes da devoción das semella eses .monstros apocalípti
'mentes a-s que · Moúre sabe-.· cos do Pórtico da G16rla ou as 
interpretar moi ben: San Ra- esaxeradas cara_s de antroido do 
món, S. Cibrán, S. Bieito, S._ noso contemporán~o pintor -La
Bastián, Sta. Lucia, S. Anton-io .. : Úiro.. A. inrnac.ulada do R-etabl_o 

·No decorre-r do e_stilo de de Samas .·ten tranqu-ilidade, 
Mou re- as formas vánse esaxeran- ·, 1·epo~so qu~ contrasta ces 
do, retórcense, as faciaffas priegues. en movimento. Os· 
buscan· a mai.6r e.xpresividade e medallóns do Coro da Catedral 
así adq.uiren a ·pers_onalidade e a de Lugo ~ voltannps. ao mundo 
~enialidad.e que o artista lle sabe Clásico~ recórdannos quG MG>u re 
dar. é .un artista do Renacimento. A 

Entre as bisbarras de Ou rense ;-. apoteose do a-rtista é o Retáblo · 
Castro Escuadro, Sandiás. Ar-· éla Virxe da Antigua np Coléx~o , 
nu iz , Beade, R ai ri z e as terras d~ do Cardeal de . Monforte, Go~r 
·Lugo, Monforte e Samos repár- madeir:a, sen polibron:iia, Sinfo- · 

- tense as ob.ras -do e'scultar· nía ._ .de .. _ ritmos, · ·de · verticais
M.oure. Repararemos · - no San paralelas e diagonai.s, 'mov_-imento 
Mauro da Capela do Sánto Cristo que pregoa_ o· Barroco, a_ Arte de 
de . Ourense , o Santo cam iña ca · Gregório Fernández, de Ma'teu 
sua ca?<ata, empuchado, . vai . . de Prado, dos grandes retablistas 
· lerído. Os priegues bailan . n<. e imaxineiros do B-arroco qálego. · 

En AILariz fo¡ moi -famoso o 
-crego don · Pepiño . . A sua~ 
especialidade eran as ·confesiós: 
Ainda non hai moito qúe 
estivemos falarido del o meu 

· amigo Fandiño, que ten o 
sagredo .do bon cociñ ar, e .este 
servidor . As confesiós co ;-1 don 
Pep iñ o e rai:i .toda u nha leción de 
dialéctiea. O meu amigo Antonio · 
- cuia espléndida bodega ainda 
teñ o -por estrenar e non por falta 
de vontade-· tenme contado 
unha confesión con don Pepiño: 

-E logo, ¿que peéados tes? 
~O domingo foi-fe ira e como 

· tiven que abrir a tenda non fun a 
misa. 

_¿E mentras ti viñas a misa a 
Rosa non che podr'a átender a 
industr ia? ,,,¿· · 

-Vostede ben fala, ¿máis 
quén. cuidaba dos pequenos?-
. -Non ~.cai'a neso. ¿F fxeche _ 
algún documento falso? · 

-_Non señor.. . . 
-Pni s v 9 itP. coñ Di ns 

/ 

M. HORTAS,VIU~,NOVA . 

-Dori Pepiño tiña a teima do _, 
documentos falsos dendes que -
un irmán se'U tivo que ver c..oa 
-xusticia por mor de· que non sei 
que trapallada· cunha escritura . 

Non sempre as confesiós con 
don Pep iño eran · tan doadas 
como esta que remato de relatar. 
Coa xuventude non erá tan 
transixente e comprensivo corno 
cos homes feitos. Ou coas 
mulleres. 

Ca"!do se iba confesar un 
rapaz o interrogatorio _comenza
ba sempre do .. mesmo xe ito: 

- ¿Qué pecados tés? 
. -Poi.s éste e .o de máis aró. 

Si o . pecado ou/ pecados ue-:. 
parecia~ gordos ·don Pep iñ o 
deci'al 1e '· 6 pén itente: · 

· -Achégateamin . 
O . pecador achegabase. E_ don 

P~piño, que era coxó e u·saba 
cachaba, mangábalJe un cachaba-
za, con máis ou menos forza 
según _ o pecado. Esta era · a 
r) enitenci'a qu e imµnnia sempre. 

Cobras -hai .duas· de ·auga, 1evitando o inverno sletargándose . toxeiras, gastando .soleé;lrse nos 
Na·rrix 11atrix e Natrix maura, de e sótéh-ándose. Unha pecu ifd r i- montóns de pedras, e. andan· aos 
coi verde .a primeira, e parda cu.n dade é que mudan a pel, e ao ra tos, ras .. A Coronella ausfria~a 
debuxo negro en zig-zag -polo .fé)celo, cambiana· 'toda inte ira, · _ ·vive nas fragas, nas · devesas da 
lombo (polo que moita xente a .baixando a _actividade _ neste montaña 01 iental de . Gcil icis , ..... 
confunde coa v(bora) a ·segunda... tempo. .gastando de . lugares fréscos, e 
Hai duas cobras ' pequena~ de cor !)lo · que re_speita a rep·r,odu- anda . ás - ·lagart_ixás ~ ratos 
pardo liso brillante que son a ' ción, ·hai·" aCDP.lamento entre o ... pequenos, men~res que a m.itra 
Coronelta au.striaca e a Coronella ·macho e a f-émia; o: macho ten Coronella .gasta máis da quentu-

~giróndica; a primeira delas é lisa dous . pe11es~ ·~e-ro m·oitaºs vece,s.un -ra·, e vive entre - toxos, uces 
por embaixo, cor de lousa, e a deles é pºara fecunciar e o outro - baixas-.. , . polo monte- baixo en 
segunda . axedrei:ada por' embai- para se amarrar á 'témia. u-nhas xeral. Malpolo~ e Elaphe gastan -
xo. Outra cobra máis grande xa é ·espééie.s sol!' oviparás coma por de · s1~tios secos, -_áridos e ben 
a . Elaphe sea lar is, cor. crema· de . ex.Pmplo as · cobrás de_ auga, e soleados, nas reboleiras, nos 
for:ido, e . nas pequenas cun outras . son v Ly i'para~ como- as encinares e no _mon e -baixo; 
·debuxo como únha escada negra víboras. As pvi'paras sÓ:terran os andan aos ratos, paxtlros, l:agar-
ne> lombo e- que é _n os adultos ovos dffs que, · ao cab'o ·dun tos, coellos pequenos ... ; pqr 
como se perdesen ps chanzas. Xa tempo ·de incubación ·á quentura ou.tro lado, os· enem-igos das 
para rematar quéd~mo's o cule- · natural do - s.~1 saen os peque·~ -cobras son as aves de rapiña 
brón, . que é a , Malpolon . ch os; . s viv(paras xa os poñen :diurnas (e· águia branca ... ), o-s 
monspessulanus de cor pardo el as. - . . _ " mam(feros (:a~n lvoros cómo as 
escuro, podendo medir até dous · Todas son · cazadoras; as de ' londras, mart9s, algarias, donice-
metros. ~uga, que, ~iven nas lagoas e rios, las, g_ato ·bravo... . . 

Teñen · a . p·e1 . coberta . de mesmo pola erba ' perto , da auga 
ou · buceando podéndose ver 

.escamas, e· · tenden a viver en . asomando ás veces, e andan ás 
si'tios secos gardándose . da ras máis que nada; e mesmo aos-.. 
desecación grácias a elas . Regu- peixes . pequenos. As . víboras 
lan a temperatura do corpo á do viven nas matas que separan duas 
dmbiente, _expóndose ao spl e leiras. r:ias carballeiras. nas 

Total que sempre se lles ti 11g 
máis medo da conta; e que se 
andan ao aceite dos santos nas 
igrexas, ou a mamar das vacas ... , 
e - rnoito máis cando non ·hai 

. · lad;:i rliso. 



ARTE· 

. ·Estamo.s xa ben· afeitas ao Xaqu in retorci dos polas curvas anatóm i as p é, ·co que sofren o peso desa nube 
Marln do s grafos, das series de tiras, do~ múscúlos en tensión desesp erad a, ·treü o e1 r3 que nos esm89a . -Asu.me· a 
do comic, . dos cartei's que desde as x~nte abofa~a, n,udos c;ie pernas e grande importánci a dos meios de 

· suas liñas duras de denúncia tentan ~ ~raz?s: m.asas espidas .qu?, '. 'loitan éo_municación; tamén os seus gramdes 
fürar no· home, nese . mesmo home- · J:?Ola y1da .en contra .da .vida , o per ro - perigos . e vele qui e . ónde o artista 

. robot dos· semáforos e das sereas, .PO · .de.sacougad_o que .. bota:entre ps dt;lntes ve rte cada xornada a tinta é os seus 
asfalto .. . · Mar in ab.re unha fiestra á , .e o.s .ollos .desprbitados ._ DesacougO en folgos: facendo história de homes-má-

·desurrianización á descontextualiza- - gamás de róxcis' a piques· 'de ser qu lha, do· enfrentamento · e'ntre ' dous 
cíó'n· cultural ; á. falta de liberdade a morados. A tensión mistúrase co mundos ' opostos: ··o .importado e 
dependéncia de . Ga!icia·.. A fonda : . espectad.o r que dentro d~ o.br_a ator,.a ilT)pos'to e. os ~en_uinos de qal ícia, ·a . 
seosibilidade de . Marín agroma .p o .o seu mundo, a mesma v1~a d<? Mar tn filosofía d@ mundo rural, dos arrabal
pelexo da ·sua obra :. ·;'Debaixo de traballador de Astan'() .: Poleas,. ferros·, dos das grandes cidades·, a tolémia das 
todo h.umoris·mo hai unha qrande · grúas, .ser!las e un brzo na frente ma rione'tas do imperialismo. "Pota 
dor ... ~· ,, · l i mpa~do o .suor: . . oficiali.zaciór"l do idioma galega", 

Agora, nas mostras" de " l\llar(n, . · A yida .dé. artis~ia esta ~a SUéJ obra, .!'Ro l x ' Hlo nas Encrobas" e- outros 
a t·op.ám os coa cor descarnado das 0 se u . . ~ompro"!liso ~amen, _as . suas . mo.rr _s carteis , d e Marín están r;ia 

· sU <1. 1 ·j» ,~1 ¡¡¡ as srhtéticas 'e du·n p (nceis ' p.rodu c¡ ons.' fuxen dos .sa r:i:t uanos da cab!'; za .de t·ocla · a mocedade galega , 
· · · · · art e pechada e q~édase· ali .,, baixo o 

Xornada~ . C\lltu~áis galegas" en H.olandq, 
Organizada~ pola "Com it'é pa ra Nu n locaÍ adxacente .. figur.abari 18 cesenvolveu os diferentes movim e n-

Gal ic1a" ·vi ~rónse desen 'ro lan lu un - .óleos de pa isaxes galegas do · p intor tos l iterarios deste século . 
has xornadas de cultura en várias · ferrolan'o 'Miguel Amado r éJ ctual ~ A ·.tércei.ra e de rradeir~-exposicipn 

. ·r:;idades e vi las de HolarJEla desde o mente emigra nte en .. Hol anda . . 1 do . dia .trataba Aspectos poéticos 'das 
·primeirb at~ o quince Ele outubro. A O mércqre.s d.ía 10 t ivo. lugar a ·E;:antigas ·Populares .. · Tocoume. a rriin 
apertu ra t ivo lu gar o priu1eiro .· de' a.pertura dó si'mposium sobre-! íngya e - falar -déste .. tema e_ despois' .dunha 

· outrubro na Univer-sidade de Gronin - literatura na mesma Universidade de descrición -dos diferentés xeneros 
gen cunha exposición de cerámica . Gronin~n . . . , . . poéticos ·e 'dunha añ.álise das estru-
popular, libros e pintursi. · · Encetou o ciclo. de conferéntias o turas estróficas, cóncéntreime no 

A cerámica estaba repre.sentada escritor. emigrad9 en Londres Carlos · .metro da Muiñeira p.Qr ser un dos 
por cacharros novas e antigos de Durán, colaborador de · A NOSA · máis . or ~x inaís dentro da poesía 
81,.1ño, .Bonxe, Niñodáguia 1;;Tloira e TERRA, ·que fafaqu de · "A ideia ·c1e ' románica. Tamén intentei amasar a 
Sanguiñeda. Completaban a :exposi- Nacionalidade no · .tonto. Popular influéhcia tan frutifera e"ex tensa que . 

' ción grandes fotos de cacharros Galega'" '. Nün gale,go , rep-ousado por exerceu a · 11.osa · poesía popular :na 
.antigós de . Món.doñedo, A "G!Jarda ;. mor ~ df! ,, fácerse . comprender .do mellor poesía de expres,ión escrita 
Rubiana, Bámio,. ,Gundiv.ós, Lañoá p'úblico_,_:q!,Íe no;;i erí'l galegofalante , ; tanto d(!ntro como -fora dé GalÍcia 
das Olas, Santomé, Ramirás, O· Seixo fixo unhá exposición moi clara "dos • desde_ a"época ·medieval coa Can tiga 
e · Po.rtomourisco .. así como yrandes elementos e~p l ídtps ·ou implícitos de Amigo até hoxe en _dia. O fin des ta 
mapas feítos a man dos Ce'ntros que o pob~ galega manexa no conto exposición era devolver dalgún x·eito 
oleiros vixentes e desaparecidos, un · e noutras "man'ifestacións artíst icas o valor a miudo ·esquencido que 
cantigueiro do ·barro e copias . de .· non momentos· niáis ·dificeis da . sua · corresponde~ a unha manifestac ion 
artigas sacados de A Nasa Terra sobre . história a x eito . de arma contra o -artística popular das máis· altas e 
a cerámica popular. Entre o's lib i:os eneITT igo ·i;nperialista :·' · orixiná is como é é! poesía popu lar 
compre destacar a primeira edición Pal a tarde falÓu o ca'tedrático · de w;ilega. As conferéncias do xoves d ía · 
de Cantares Gallegos de Rosal ía. de · L,ingüístiCa e Literat ura Galéga da 11 correron a cargo de -·Metz_a ltin, 
Castro, A Crónica Troiana, a rev1stá · Universidade de · Santiago Carba llÓ pro tesor na Univer-sidade de Gror¡ in ~ 
Nós e 0utros libros de eé:l icións · Calero da Li~eratura do sé c::ulo -Xx . gen, .de Celso Muñi7, profes& da VU -
antigas hoxen en día ;.aros prove ni . n- Desp0is de sitLrai·a n'o seu - cóntex to· d ' Amster.dan1 e de Jafl S<;:~hroten , 
t"~ <1 ma.ior parte de les da lJiblioto ·a hi stórico e co xeito sis.temát ic o e profesor .da Un.iversida.de ' de Utr.ech1. 
di: ~~ t Hlm lhéricos da Unive rsidi-1cle rnetodolóxico que sempre caracte riza t:.oi:ne znu Metzeltin' quen falou sobre 
.''" 1 !t11:c · 1. as suas conferéncias e escri t'os , alao o ~e ne nque.n debe~ comp1 errtler 

A~RUPACION CULTURAL" 
AURIENSE.- (P'raza do Oorre· 
xidor, 17 baixo). 28 {domingo) e 
29 · {lú s) ás 8 da tarde·.~ 

. Proxección de ''O MAQUI NlS
TA DA XENERAL" de Búste·r 
Keaton · (días 4 e -. 5, Sopa · de 
ganso con Groucho Chico e 
Harpo Marx). . ' 

CINE CLUB "PADRE FEl
JOO" . ...:. Casa da Cultura .de 
Ourense' (Rúa do Concelló 13). 
_D(a 26 (Vernes) ás 10,30 d'a 
. noit~. Prnxección de :'BALAN-
CE MATR 1 MONIAL'' de 
Krzysztoy Zanus~i (Polonia ,. 
1975, 35 mm. en cor). Próx irnos 
films: "CAYO LARGO'' · de J 

· ,, Huston .con , H . . Bogart (16 d~ 
11); ''L'AFFICHE ROUGE" de 
F. Ca·ssenti (30 do 11) '.'AN-
DRE I R.UBLEV" de A. Tarkovs
ki (11 do 12); ''ESTA NOITE 

.OU NUNCA" de D. Schmid (21 . 
do 12) ''KE'EP ON ROCKIN"-de 
O.A. Pennebake1 (28 do 12). 

~ . 

PEOUE.ÑO CINE de .Ü\J r:en- ,/~1oba a ~~~ d~s di~cos ~omerc1a i s 
,· se .- "MORREH l;:N MADRrD" ·má is f .r mosos editados uhima-

de Frederic Ro'ssif (a guerra mente. Mo i· recomendábel". 
'' inci.vil" désde.é) ángulo· repub'li- -
cán) . · 

ACTOS 
DISCOS -

.- 26 DO OUTONO.- Char.la de 
LA ~ G9N.fR ERl,E ... _DES Salvador García Bodaño sobre 

F. O US .. - C FE -,G u,i mb arda· ."M·as.ide 'e ~que la mocedade". As· 
G~-11047 · · -

1 

· ·.. • 8 · da . tarde· _no M irÜstério <;ie 
"Seguindo coa pul ti'l.'dción'. de · Culttira. Rua Nova·-31. s'antiagb. 

grupos rock franceses, Gµ imbar· · ·Oeritro do ciclo de homen.axe a 
da presenta wn · divertido e ·carlo,s. Masi·de .. 
var íado disco d!,.Jl"l grupo que. tras 
da excenti:icidade é capaz·. de 
PJ n'porc)onar un produto 'pertei-
,tarnen te rematado". 

* * * 

LIBROS . 

A GUSTUREIRA ·de . N'icolás 
García Pereira. Reedición facsí
rni'I da publ'icaci.óri de "Céltiga". 

SUBURBANO>. CFE-Gu im- · Edi cións do Rueiro. A ·coruña. · 
. barda OS-- 110~·1. : . ~CONOMIA .E POBLACION . 

· ·:suburbano é • .yn . feix ,. d e EN · GALICIA. de Xosé Antonio 
causas e influéncias . que pa·san .López TabÓada. - Edicións ·do 
pol9 · mús ica do renacimento, 0 Rue iro,..A Coruña: 

jazz, o roek, q folk." o resultado o LIB'RO . DOS MORTOS. 
é dunha profesion'alid(;lde -a toda · -

Po es la. Eduardo Moreiras, Eqi- . 
cións do Castro. Sada. ~ 

SOLDADA MINIMA. Poesía. 
Manuel Rodríguez López. Edi
ciós do Castro. Sacia. 

'ADRAL. . Ensaios'. Xosé · Fi l-· 
gueir_a Valverde. Ediciós do 
C?stro. Sada . 
. CHISPAS 'DA RODA - 5: 

Fernando Quesada. Colección 
"O Moucho" núm. 58. Edicións 
Casúelos·. Vigo: · 

MASIDE. UN PINTOR PARA 
UN HA TER RA, por'~ I saac· E>íaz 
Pa1 do e outros. · . 

n10i beA . comezand.O polo propr io 
exponente. SegurJdo parece pretendfa 
amasar que a voca c ióA mariñeira dos 
galegas " e portugueses fara moi 
seródia contrariamente aoque se viñá . 
pensando. · 

Falou logo Celso Muñiz dos 
'dialectos . frónteirizos entre Galícia e ' 
Astúrias e fixo unha descrición moi 
clara dos tres sLtemas fonolóxicos 
presentes naquela xona, o galego
asturiano, o asturiano e o astt,iriano
leonés . 

Pechou_ o ·ciclo· das -conferéncias 
Jan s ·chroten quen falou das interfe
réncias do 'Español· no Galega .. ·aui
zais a parte que má ls interese e 
reaci'óns provoi::ou foi a sua interpre
tació;, . da gheada . Ch~gou á concl.u ~ . 

-sión que na gheada intervén a 
influéneia do ·xota do Españo l x, 
seguida dunha evolución estrutural 
inter na. 

Remataba o simposium wn ha 
"mesa redonda" na qué se fa lou de 
soci'olingüístiéél e de música . A este 
simposium asistiron estudantes e 
pro_fesores de románica~ · de . vária s 
Un iversidades de J-lo landa , a1q '1ns 
em igFantes '9ci1egos e outros inv 1t¿¡ los 
de Galíc ·d. 

Edita ·co-léxio de Arquitectos 
de Galícia con motivo mostra
homenaxe. 

HOMENAXE A CARLOS 
MASI DE, organiz.ada polo Colé · 

xio ,de Arquitectos de Gallc1a . 
Na sala de m.ostras da Delegac ión 
do Ministér'io de Cultura en 

Sant iago. Rua ,do Vilar 31 . Do 
23 de outon·o .ao 9 de santos. 
Tocios os di as, ás 8,.30 do seran , 

proxetción do · corto "Carl9s : 
Maside", de X osé Diez. 

TI NO GRANDIO. pintúras. 
Galería Sargadelos. Rua ~Jov H 
16. Sahti ago. Organizada pal .i 

san . obras .da antoloxia da ' Ar 1 
·Galega, arte no s~u millar sentido" 
Comunicación, árte · que é historia.· 
<)r-te que se fai popular: difusión, par~ 
as masa.s, para prf!Jlsa, para todos os 

· días .e horas., para C?al ícia que se· deixa 
retratar baixo o pé, beFrando, enloita
da e rbxa, arnela nun teatro "derno 

~cráticc;>" que lle ~nega todo o seu ser 
por si. · 

MOSTR,l\ : · Pintura, d.eguxo e' có ~ 
míe de Xaquín Marín . - · 
L~GAR: .Museu .do Castelo que s. 

. Anton -Coruña · 
DIAS: Outuhro . 
HORARIO.: 10-2 y 4 a 7 (Lun s 

pechado). 

O sábado 13 despois dunha confe-
- réncia de Car los Du rán sobre 0 

mesmo tema que en Groninguen en 
"O · Lar Calego" de ·Ratterdam, 
comezou un festival nó Trefcentrum 
da mesma vila coas actuacións dos 
Gaitei~os de Melide "Froito Novo", o 
Antón coa sua máxia popular e o seu 

· Facundo, un re'presentante de Tanga-· 
raño e o grupo de danzas de O Lar ' 
Galega . O acto durou tres tiaras, 

Compre facer mención da presén
cra da televisión holandesa de N :O.S. 

- que grabou mais dunha hora, difundi
do en parte o venres 19 no programa 
Pasaporte. O día segu'inte ~ o domingo 
14 houbo outras actuacións u11ha en 
Ed~ 'ás 16 h. e outra na Haia ás 20 h. 

Ainda que aquí vivemos máis de 
10.000 galegas, esta é a primeira vez 
que se organiza en Holanda .unha 
actividade cultural deste t ipo e até 
hai dous anos en que se fondo~ O 
Comité para Ga l ícia non se tiña 
organizade aquí nengunha actividade 
cu ltural de cara á emigración gale ga . 
Se 1sto foi posjbel hoxe foi en gra nde 

· parte grácias a eses artistas que 
:iceptaron vir aquí facendo grandes 
sacrificios por amor ao pobo galega. 

DOMINGO PRIETO 
Holanda 

RADIO 

CADA OOrvÚNGO, desde a 
1,15. ás ida tarde , o p'rogram.a 
da. Asociación cultural AVAN
TA R do Carballiño, ·en Radio 
Popular de' Ourense .. 

. TEAT,RO 

XOVES, V'ENRES, SABA
DOS, 00MINGOS, ;ás 10. da ~
hoite, '.'Eu, ~Jiáiakovski", '. con 
textos de Vladimir Maiakovski. 
Ob radoiro de 1 nvestigación Dra
mática -Gio Cl~culo Ourensan-:-Vi
gués. Sala Carra·!. Rua Carral -18-
bai xo . V'.go. · . 

-e 
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Duos nunha interpretación -que !in

RO.SALIA: O DESPERTAR DA l'JOSA 
IDENTIDADE .(1) 

ga o · absurdo,· como pro.xec~ 
ció n · . .poética · durí "A ni mus 
v-ar:onil" · ( ! ). Todas - -estas 

''San_Ant_onia bendito, 
dádeme un home, 
anque me maté, 
anql.je· me esfole'~. 

Meu santo Antonio_, 
daime un homiño, 
anque o tamaño teña 
dún gran de millo .. 

. Oaimo, meu santo, 
anque os pés teña-coxos, 
mancos os brazos. 

Unha muller sin home ... 
isan_to bendito! , 
é corpiño sin alma, 

· festa sin trigo, 
pau viradoiro 
que-onda que ira que vaia 
troncho que troncho. 

Máis, en tendo un homiño, 
iVirxe do Carmel, 
non hai mundo que chegue 
para un folgarse. 
Que, zambo ou trenca, 
sempre é bo ter un homl! 
para un remedio. 

an.alises - pa'récennos _·falsas, · 
men_to ~ ist6rico en que se p'qrque son : idea is e reducid- . 
produce, cando a ameaza da nistas e porque, rio fo.ndo ,~ 
asimilación se Jai máis paten- -anes.tésian o que hai de~ máis 
te, por mor da nova situación · vá.lido ña poesía r·osaliana. · 
poli'tica do Estado Esp.añol. O O poema do que seleccioná-
cáso . de Rosalia, tantas veces ·mas .un fragmento p.ertence 
mal .interpreta'do, é excepcio- ao p.rimeiro libr.o gal eg·o de . 
nal ' en · toda a literatura do . · - Rosalia, Cantares _ga·llegos 
XIX, por como : a'Certa' a . ('18.63). Este ·seu l"ibro- fo( .. 
expresar na_ sué;l _poesía .. os .. _ califi_cado ·en rep_etiga~ .oca- . 
problemas e as contradicións sións de fofolórico, denomina~ ~ 
da Gilí da do momento sen- . _ ción que so se- pode aGe~tar se 
,do · suxei'to ela ·· riresm'a da -"::· . . : ~tenderp°cls º· fo·1é.1hre -nu"nh.a 
situación conflitiva que des- dimensión máis profundada 
crebe, isto é·, nunca da parte que se ·lle dá L.ISualmente, 
de fóra, senón se·mpre vendo porque o certo ·. é que Rosalia 

· e seritindo "as su as penas ·- non queda na epiderme dos 
como se fosen miñas'', como costumes, tradició1ns, : . . dá no-
ela rnesma dixo. sa nación senón qué· ·fai ~ -nha 

Velai a grand·e validez e a . auténticaépicadonosÓpobo. 
grande autenticidade da nosa Epica no ·sentido de traducir. 
au ,tora . . Por sio, parénnos poeticamente aspectos moi 
falsas todas as interpretacións 1 tondos ·da nosa identi~ade 
"diverxentes" do si"gnificado (~anto máis importante. pbr 
da obr:a de Rosali·a que fan sernos negada) ' e que non se 
abstracción das circunstáncias reduce á mera glosa superfi -
h istóricas concretas nas que . cial dun motivo . de in.spira-
se desenvolveu e procu ra.n c;:ión popular. - · 

A NOSA-TEBltA 19 . . 
) ~ l. 

~ :( 

. M. PILAR'G~R:C'tA .. ~RO ·. 
XOSE 1':11· DOBARRO~PAZ 

,. . 

Poeta· peninsurar ou mesmo 0 e n · -· v s,... on propnamente.~ 

·europeu da época) sobre ·unha ' di'sminutivos: riquiño, pobt i-..., 
instituéióri ~tan _sagraaa·. para ·a - ··- ... ·- • · no, xoma~ mor:ncaqumo,... ..· 
ideoloxia dotTiinante como a Anque,· .. é -· probabelmente'~ 
do -rrlatrimó,nio. A mesma ·unha .redtJc"ión. do español ·· 

. Rosalla, ._como muller, ·non se ·' · aunqúe·· ,.e·;_ sÜplantou · polo 
.ideritifi~a ei:i . abs_qlutp co -xeral na fata á· ·fopBa galega' 
."modelo" de poetisa da-épq- ~ orixinária ainda qu.e·. > - ' 

ca (tipo Grtrudis Gómez de: .~ ·, . '-
Avellaneda ou Caroiina Coró- .} . Esfolar e'anque me esfo
nado) · e ·era ·perfeitamente ~ ·teh), eñ sentido próprio/ qlii
co.nsciente das _dificult9des ·db- tarlle o ~coiro a. un . aniaml,. 
pa~el de escritora nu. nha~. ~ perteflce a un campo semán-
soeiedade como a que lle tico· mbi rico ño nosó idíoma. ~-
tocou viver. Neste poema·, Asi, ternos: derra.:nar· ("non" 
vemos - famén como .· Rosalia .... dérr.ames a pluma"), · esfarela r'. 
.fa.la conforme a espontaneida- - ('~esfarelou o pan"), esmen-
dé ~p~opÚlar e- sen os prexuiciós _ drellar ("es/me-ndrellou a mo-
da mor?I burguesa dominan- . .> to''), · esnaquizar (''esna-:· 
t.e : _. quí'zannos o campo''), esma-. 
· Co-ment~mos agora _ al - ~ , . gar ('~esmagou o verme''} ; 

gunlÍas particÚl~ridade-s me . destra·gar (!'destraga todo o 
índofe _ lingüñ,istica·. F ixémo- : que toca"), escachar ("esca: 
nos nas <;Jµas variantes · do choú o vaso"), et~~ ., 
i·mperativó qµe aparecen:-__ dá- Fixémoríos no adxectivo· 

- deme/daime,: a_. primeira _pró- vir-adoiro cun sufixo que . 
· pria do lúgar· ·ae o-rixe desta aparece· ·neutros nomes que .. · 
. cantiga popular· _e a sernu.n·da~ entraron cedo-na nasa lí.ngua: ' 

eri c.ámbio, própriq d_a fal,_a ·Gle .. lavadoiro,. . rnatadoiro, verte·: 
·onde naceu a ·autora. Hoxe, a . , doiro,.: . . 
efectos de e·scrita, escolle re- · - E · f inalmerite, · anotemos a 

. mo·s a _pri~eira forma, por ser . forma onda (''que onda quei-

. ·a máis comun. · - ra que vaia")., amalgamade 
A · semana pasada falaba

mos, a propósito se X.M . 
Pintos dun feíto cultural de 
enorme transcendéncia como 
foi ·, a recuperación . do uso 
esc'r'ito da.J)osa lr'ngu a. Este 
feíto. ainda .cobra máis impor: 
tá ncía se atendemos ao mo-

unha .hplicación ao . marxe Tocios -os ¡-intentos de ·r 

.· Reparemos tamén n.o SL;Jfixo 
onde-a, · moi utilizada para 
in-dicar - contigüidade: '~veu 
onda ·min'', · "foi inda -o seu 
cu rmán", ... o mesmo · que · 
canda, preposición usada-para 
sinalar tempo · simuháneo: 
"vi rá cando os outros", "fa- . 
reino canda ti" .. 

CARTAS 
CARTA ABERTA: 

MARGARITA LEDb. 
DIRECTORA DE 
A NOSA TERRA 

SANTIAGO 

Como no seu ·x ornal n. 7 5 na 
páxina 8 se me cita implíci:ta
mente mándolle estas letras 
fundándome no di re ito de 
réplica. 

Falando do problema escolar 
. de fene dise: "cabe 'salientar a 

incoeréncia de U.G., que de 
catro homes que ali tiña dous 

. votaron a favor e outros dous en 
contra". As . causas non f.o ron 
tan xuntas como ali se di. De 
feíto 21 persoas nunca poden 
empatar. _Non houbo pois, a 
mesma xente nas duas votacións, 
de .feito a maioria da xente xa se 
queri a vi r sen facer esas 
votacións. Eu admito que os 
concellais de U. G. de Fe ne e 
Narór:i votamos de xeito diferen
te. Nése momento as nasas 
real ida des non eras as mesmas: 
~or iso non vexo ·tanta i~coe,rén ; 
cia. Pe ro xa. post os a g oñer as 
cousas claras o que si vexo 
incoerente ~que·· o ·alca lde de 
Fene falase ao final da entr~vista 
co Sr. De.legado da nc;m 

· nec~sidade de !"echarse · e asi 
votou na primeira vez, e pasado 
o tempo de debate cámbiase -o 
voto pois ao tí nal votou si a~ 
p·eche. · 

E seguindo u~ pouco co tem~ · 
é un tanto extraño a -postura élo 

. seu informador ·nestq zona da 

destas: por exemplo, interpre-. converter a _Rosalia dos Can-
tar Rosalia como un produto tares .. : dunha poeta costumis-
seród ico do Romantismo ou ta -chocan cunha leitura aten-
como froito dun.ha "concién- ta -.de p9emas como_ o que. 
cía existencial'' ou como escollémos, onde a hosa auto~ 
intérprete poético dunha an- ra · i·ro.niia ·(cunha audfacia 
gústia metafl'sica ou, mesmo, inédita · en calquera --.óeitro 

/ 

nasa nación. De feíto eh Narón 
houbo 11 asambleas sóbor do 
problema .do ensino, e o seu 
x.ornal nada informou. Nunha 
destas asambleas houbo 800 
persoas (mil segundo a prensa ' 
burguesa), que sumadas ao· resto 
foron, pois, varios centos. 
Tamén houbo unha manifesta
ción á Coruña de 700 persoas, e 
tampouco a vin refle~ada no seu 
xornal. Esta ignoráncia pódese 
deber a que o alcalde de Nerón 
no11 é do Bloque?. Non quereria 
pensalo. Por iso pidolle ao seu 
colaborador Arrizado ou quen 
sexa un· pouco máis de atención. 

Hoxe clausurouse na Coruña o 
11 congreso dun partido político ' 
un tanto unido a vostede, o do 
Bloque. Penso " qué alguna 
referéAcia se faria de -como a 
prensa burguesa trata a este 
partido. E niso estaremos da~o r
do-. Pero o seu xornal ¿pódese . 
poñer como exemplo de prensa 
en Galfoia?. 'E r,epitoaqui o ql:.le 
xa teño dho máis · veces, . como 
subscriptor quero que algún dia 
se me aclare cales ~on ·os 
princípios que · -inoven ·as rela
cións entre esté xÓrnal e os seus 
leitores. ¿Que tipo de xornal é A 
NOSA TERB~?. 

Si . para algo· lle · valen ·estas 
· ideas pregolle que as teña en 
tonta, e sen.on até óutra vez que 
haxa rnáís sorte. · 

.Saúdos. nací onal is tas. 

MANOLO M. BATAN 
· Narón 

14-Ge outono do 7~ 

CARTAS AOS CONCELLAIS 
I DO BN·PG 

Amigos: . 
Que ro man ifesta¡·vos o meu 

-recoñecimento, que é o de todos 
os galegas que xa despertaron, 
pala vasa ta refa. 

Que ro facelo de todo corazón 
"porque me parece coñocer un 
pouco todo aqu ilo polo que 
estades' ·pasando; cando menos 
aqueles que segu ides sen trocar 
nen un milímetro a liña que hai 
que seguir, aqueles qye ·sodes · 
fieis ao compromiso cgntraído, 
que, · até Of)de eu pod_e saber, 
sodes todos sen escepción. 

Maxino esas noites . que · ás 
vecés · pasaredes despertos, des
pertos porque a noite. está chea 
de r abia contida e asco tragado. 

· Meus amigos, maxi'no facilmente 
a ánsia ~on. que esta redes cantan- · 
do, día a día, os que faltan para 
rematar os catro anos, porque 

· sabedes moi ben que ao remate 
deses catro anos xa non estare
des sos, oü polo menos, ·t;rn sos, 
en "médio dos lobos. 

· A estas alturas supoño que xa 
todos saBredes, se alnda non o 

. sabiades, quen son os "pais"_.de 
ncriaturas;' como a ETA: son os 

· mesmos que con t~nto desprécio 
lles oides dicer iEsos son unos 
terroristas! .· ¿ Verdade que si? · 
· Mil·itantes dO' 'Bloque, 'ainda 

que supoño que moitos de vós 
xa . o s;;1be redes, quero dicervos 
unha .causa: todos precisamos da 

· crítica, pero os vasos compañe i- · 
ros nos ·conce llos serripre que -
non se aparten da liña; precisan 
uoha crítica cariñosa, calida e 

· -iño de · .. homiño, corpiño,. 
aquí cun claro valor i.rónito e 
compasivo, present~ noutra 
mo·itas ·pa~abra~ do .río.so · idio
ma, en que ·a !terna con 
valores afectivos·, despecti , 

· ·ehea de- comprensión . Se non o · 
facedes .. asi · o . vaso .e rro, por 
inxusto, será cen veces · máis 
grande que todos os que ele,~ . 
podan _cometer. · Nun· concello .. · 
vin co·mo se riron dun concellal ; 
do Bloque -as .hienas (1) nunc~ . 
puido saber nenguen de que s~ . 
rin- ... pensáde no aguante, na .· ... 
paciencia grande que ha i-que ter- - -
pára ·estar defendendo o · que · 
aquel home estaba deferidendo··,· 
ver como ibUTROS· GALE- ~ 
GOS? ! se ri,n dun, · e non · .T 

marchar para casa. 
Por isto e por outras causa 

que calo, · recebede todos vos -o
mái~ cariños·o . saudo llo máis 
fondo respeito. 

Cando· vos vexo no Conce l lo, · 
penso: XA. VI VE A . GALIC IA 
CEIBE E POPULAR. 

UN LEITOR DA 
"NOSA TÉ R RA" 

(1} Mamífero c·arniceiro duns 11 dm . 
· de lonxitude dende o fociño o 

rabo, pero áspero, vive en Ásia, 
A frica e-, polo visto, en Calicia. · 

iA. VER SE CUNDE 
. O EXEMP.LO! 

Bueno i Bueno! ; está ben! 
non me mandedes o bicho 
repoludo, tede compasión, que 
non sempre se· teñen os petos 
todo e cheos que se quer; per:o, 
xa que vos poñedes así, v·ouvos 
pagar. 

ANTON GONZALEZ 
PARDO 
Madr.id 

ANUNCIOS· 
:>-'.. • . . . • .• " " 

rDE:BAlDE 
Procura~e o núníero · 1 do 
libro da autoría . de Váz-quez 
Seijas sobre ;,Lugo .e ·-ai suas 
fotalezas e . monumentos" . 

··Apdo~ 12. Ponte~edra: ' 
.Tamén 1a edición . de · "O . 
parco de pé" ·de Vice ri.te-

.: R isc9. Mesmo enderezo. .. ·. \. 

. · º -º'::! dases de r;xs,. Grª.duado 
· Es"colar e Galego; son mestre 
~6n_. título. ~M-~ra Béceiro. 
Constantino · lobo:::;-11-13. 
T,. 3l1486 .. Ferr.ol: 

Necesito pegatinas de to.das as 
épocas de todo o MN-PG. 
Manuel Brea. Rua da Torre-
25. Perlio (Fene) ." 

Ternos biblioteca moi precá
ria e poucas posibilidade~ de . 

' completala. Todos os leitores 
que poda·n ter libros en galega 
~os, que non. se sirvan, agrade
'ceriamos que nolos enviasen. 
1 rmandade Galega na su-raél. 
Cp. 433/1211._ Geneve. (Sui
sse) . 

BÜs co editor para un · libriño 
de el ectrónica. Sería un "Ma
nuel teórico-práctico de elec
tricldade e· electró.nica bási
ca'.', . en galege, claro. Se . a' 
edit©ricil tose galega (de ver
dade), cedo todos os direitos 

. de autor. Xosé Ramón .Rodrí
guez Femández. · PenaxubeJ
rd R~~.íán.de Cima. 1NC10. ~ 



A PLANTA un.has a. ca1:ón das . outra_s, é -coa$ duas mans, col len un · _ sepa;ar as fibras do liño da-s pallas leRosas fracturad <.Js n_, 
mangado cle· prentás, tirando amoqiño_delas dei<;:a que se ' - -_maza. 1: un traballo_ .exclusivamente femenino. o ~ 

A palabra "liño'', procede da latina "lignum" que -· desp-rendéf a ·raiz logo sacúdennas contra· si' pra que se_ . instrumentos que se usan son, "o -espade.ladeiro" e " o 
quer dicer ''cpusa l~ñosa". O liño é unha planta solte a ter-ra e- van déixandó os mangados atrás deica - espadela". _ 
herbácea, de 0'30 m. a 1'1 O ·m. de alto, que dá, asegún_-<:is formai.-un feixe ... ~'. · º • -o espad-el·aoeiro ten forma de T invertido , e consta 
castes unhas flores de-.·cor . b"lanca, azúl ou .. v·ioleta; · te:n -: . ' .'Cando ""as: -- moz·as . arrigaro.n un feixe <le- Hño, -- dunna· táboa ve.rtical, coas peiras recortadas onde se 
varios ramos que . sae·n de cad;a pé -levanétÓ ünha· c·asuLa '. comen.zan os tiomes· t> papel de ripado.res. Pra ripar o liñ:o ;... pousa a. estriga que se vai espadelar e que encaixa nou t ra 
(cosco ou bagaña) · con . seme,.otés . (a . liñaza) , e-ñ ,cada ,. úsas~ un. ba~e9 1·o_n99. tjüe .ten f!c:} IJleio un pente v~rtical tábóa que sirve de base. Tamén ·se pode usar un· cortizo 
ramificación. . '.f , · , . - . de rnadeira os ripadoresséntan'se .a cachapernas, un de como espadéladeiro. · 

O 1 iñ-o componsé· dunha susta-ncía leñosa (75 por . cac:ia · 1ado do=- banco (o . ripanzo} e;~ coMendo os '_~ous os A espadela e un coitelo de · madeira de forma 
100), ' inte_rror, e dunha· sustanóa fil-amen tosa ·exterior seus mangadós de :liño -pola rnlz, bátennos alternativa- triangular; ambos trebellos acostumbran a ser decorados 
(25 por 100 da que .se e>.ctrae a~ fib'ra pa·ra a fabricación- ·mente contra o peñte, puxando pra sí, ·e· fagl!endo que, 'con motivqs simbólicos, xeométricos, rosáceas, etc ... 

· de te-cidos;-- estes filamentos estan constituidos por · diste xeito se líe vaia desprendendo a semente. 1-sta A espade la pódese-facer sentados ou de pé; o que si é · 
,celulosa cuase pura: · · _ . . : ,,, · operación va~ _.sil')al ando ·cos ~et:.1s go~pes _ a'lternados un :sempre unha festa colectiva onde se convidaba a todos os 
.u . Os, liños desti,n9do·s ~-- ex .fra~Ción .de ·aceit~· (ac.~1te;: de ·campas que tn_vi'ta .a :Caritar; por ·~so a íipa 'ten .nalgúns ·.- mozos e mozas da parroquia e a inda de tóra dela. 

liñeza) son · plantas moi . ramificadas e danse .mill-or no._ sitios a s1:.1a música 'especial''. - A espad.eladeira col le un ha estriga de liño pousa a no 
. hemisferio sul ' (Arxentirya- e a l·ndi.a); mentres· que ~<?s ... A liñe~a gárdase para -semente,. ou véndese pra faéer . ft'o do espadeladeiro' e bátea coa espade la pra facerll e 

liños destiñ ados ás fibras text_fs, · son · altos e · sen acejte-s de i¡R~za ou á'inda queda na casa para remedios ca ir as· febras máis leñosas ou "tomentos"; estes serán 
ram .ific~cións, e onde rn;'llor se .dan -é nos Paise.s Ba-ixo.s,_ -curativos. - . . usados para facer tecidos bastos como sacos, xergóns, 
Escocia, Rusi.a e Europa,CentraL .. . - "· · · · · Despois de arr:igado e ripado toeo o 1 iño, procédese a etc.:. iaos restos da segunda espade la chámanl le "tascos" 
O SEU CUL TfVO . "empozalo~'-· Os feixes lévanse a ·unha poza ou regueiro e son m_áis finos que os tomentos. . · 

· de pouca fond_ura e a_lí asulágase o liño botándolle pedras _ Despois da segl!nda espadela o liño volve quedar en 
O '"' liño-, é _ unha planta . que pide terra boa'; con _. para . que non ." aboíe;· asi estába unhos qu·ince _ dias, - .estrigas para proceder a "asedar". Co asedaxe separánse 
'b'l'd ' d d . . . b h 1 . d' secábás_e .ttrndid.ó ' miri -iame'iro mazábase al.go e volvia ' ·as fibrás m,áis longas das máis curtas que son as da 'pos1 1 1 a e · e rega;-· para g~ · ar un .,ª e ira. . '.·~e que ,, , , . . , 

"ha.stra s~ dfl q liñp ne.la". . . , . . . . .. - _._, . . :'. a.~üla9,a.:se dé _- n.ovo_ P.ºr uns · 9i~<?, - d_i~s; ·~ ~st~· p_~oc~so .. na "éstppa"; iste proceso faise co "sedeim" que é un 
A terra _onde se vai sementar o liño, dáselle unha - ª~.::.ga s1.rve _ ,pr,~·· ?b-t~~ . a separa~aon, da_ ;parte fibrosa ~fa re.strelo de madeira con dentes de aceiro, polos que se 

levré! con eixad.as ou con arado, · estércase e pasáselle ' a - .lenosa, P()r d1-s~luc1,an .ºu .transfotmac1qn das s.u,stanc1as va'n' .p·asando as· estrigas hastra limpar o liño da estopa, 

¡rade; despois 9ótas~ a liñaza .e - ~c;hándase cun ang.a~o-.> . que -~s .~~n~en~ri : u-~1d~s; .e~~o , da~e .. por - mor .. dunha -_ qüe vai quedando nos dentes d.o sedeiro. . 
A semente1ra fa1se· pola prnnavera e ate que o lino ' f_e!mentac1on m1crob1an? .que _ acontece nas pallas ~:io · A estopa va-i ser utili.zada despois pra tecidos burdos, 

stá maduro o únicó coidado que 'pide é a "monda" ·e as lm~º · _ . _ . _. . pra -asentar as billas das pipas, na fontanería, etc ... 
'regas". · . . · . - _. _ - · "" Ao final xa .se secaba. ao.sol defmrt1vamente. Así o . liño· sepárasé en ·~manelas" qu-e é como se 

A mon.da ten por' obxeto tirar os saramagos ou . · ,•,:. .. . .cbaman ·agora ás -e~trigas, varia~ manelas forman unha 
grarn~s - que . impiden •O C·re.cemento do liño; ~en· cafüp á .- . _,.. ":- -; < . ~ : .. _ ~ ,, .. ~. • -~· •' -~· .=~:; ·~· .( -?.~;: . :t . ., : ~·e~ '!.rn~ada:!: . · . 
rega dise ·i:fue o' Ji_ñoJ 'ha de~ levar nové augas" e .ta-01.é""nY.o ' MAZAR.._. ~SPADEL:AR ,,. ·';,"'": ·---~ .. :; /\"')·_'-:;-. . :-/ :-~' >"""·.:-.,..: ·:, _,., ¡; , , , ,"~ -,As t:neadás do liño quedan dispostas pra seren fiad?s, 

'!'>Hñe.-1€-anpoJalaba ·dicia; q~e sede pasaba cafldo chóví-a''., 1 "_: E - A~E-DAR ~.:.'.Y:·;~:~;~. -::.~-.: ~:\t~· ~ ;,...! ,. ; .d~ip?is de··dei.xa·r-:cºl!1!2 subproductos: 
·, s~n'tencia qúe ""1ai":refute:n.e.ia a comó áinda -chov.endo, o -· · " · · - <" ·-os ,ta,méntos d'a prffrfeifa esp·adela. 

liño pide a rega. . . A maza consiste 'en· bater o -. liño cun ·mazo ou mo·ca -os tascos da segu-nda espadela._ ... ', · 

ARRIGA, RIPA 
E EMPOZADO 

o' liño bota a flor e de~pois o cosco "ehtre que chora 
(bota flor--). e encosquece, coarta e media crece" dise na 
Limia; non· se debe deixar madurar de todo, e cando 'se 
~ai pofiendo de coór amare lo, xa está , listo pra ser 
collido, esta operación é a "arriga" I aló polos últimos da 
San Xoán; así .ª describ.e _a Historia da Gal iza ~e 9tero 
~edrayo: · · 
1 "Nu n canto da herdade poñense varias muJle;:res, 

·: de madeira, pesado e cilíndrico sobre unha i-ax~~ lisa qµe· ~a estopa do sedeiro. , 
' en moitos lugares . está ªº pé ' da porta das casas: seu -e por fin, o lifío'. ,f. 

obxeto é quebra.r · a · parte leñosá da · 'planta .para ·que Niste. ptoceso' nada tuvo desperdiéio . . _ 
queden libres as fibras do liño. . · . .As _esceas da ttida dos exipcios do te'mpo dos faraóns, 

Cada mangado de liño acabado de mazar chámas.e acreditan· co·mo traballahan o liño cos" mesmos 
t un ha "maza" I •duas mazas forman un ·~par" e cad.a doce - . proced.imehtos :e operacióni que facián os labregos _da . 

p-ares "un augadoiro". ·oespoiidoufro proceso que~. "a · nosa terra. · · · ' 
deluba", esfr(}gar as ,"estrigas" pra -que o liño 'perda a . Unha industria tan penosa .non. podía resistir nffstes 
"aresta" ·ou parte leñosa que quedou n·a maza. Ao fin as· tempos se r:ion s.e introducian mod~fi.cacións técn icas; por 
estrigas xúntanse .en !'afusales" _e gár<lanse en sitio seco. ·causa da dep/ndéncia da industria en Galíc ia, esas 

Aló polo setembro, ao chegar o tempo das chuvás, · modificacións non se deron e quedou as.i esta riqueza do 
dahan cornenzo as espadelas.- O obxeto das ~spadaíadas é· . noso pa(s no ·trance de desaparecer. 

IJ 

e .. 
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